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నన్ని యకు( ౭ బూర్యపు ఛ ౦దస్సు 

మృదు వె, మధుర మె, అచ్చమోాంగడం . దలపించు 

నుచ్చారణము గలిగి, భానప్టుకము లగుపలుకో బళ్లు కలిగి, 

వీరులకు వించుగూర్చు ఛదస్సందర్భయు గలిగి, “భావుకుల 

ఉుదములను పరిశోష డోలికలగో నూగించుచున్న మన 
యాం ధభావలోం (బబంధరచన మేక ఏశ్వరుండు సాగించి 

నాడు ? ఆ కవీశ్వరు నాదరించినరా జెవ్వండు ? వారి దేశ 

కాలములెన్వి ? యని యోజించి చూచినప్పు డాంధ 

భారతరచయితే యగు సన రు చాళుక్య 

రాజగు రాజరాజనళే్యదుండను? రాజమహేం[ద ఫ్రుర 

మును నిష్పటికి దొమ్మన్నూ శేండ్ల (పొంత 

కాలమును దలంసునకు వచ్చుచున్నది. ఏమి! నన్ని నకు 

బూర మాం భ పబంధరచనము చేదా? అనీ సందే 

హము పొడమినప్పుడు తడవు ల్లాడుచుంటిమే గాని 

తత్చూర్వోస్తు గంథముల నెజులో య జాలకున్నాము..ఆ గంథ 

ముల యునికిని 'దెలుఫుసాధన ములనేని గట్రివానిని గని 

పట్టంజూలకున్నాము, నన్ని యకు. బూర్వపు న 

ముభావ మెకిదో స కిగా ' నెబుగరాదు. రాజము హేంద్ర 

పగ మున నింక సీయభావచర్చ సాగించుటయు బాగుగా 

ముండను. (శ్రీనాథుని ' పరిహాసమునకుం చాలగుదుము, 



vA నింహావలోకనము 

బ్రహ్మశ్రీ జయంతి రామయ్య పంతులుగారు పరిశోధిం 

చిన యుదమల్ల శౌసన మొక్త్త టె మభ్యాక-ర లది నన్ని 

యకు( బూర్వకాలమునా.టిది. “| బవ్మానీ ప రామ 

మూ రిపంతులుగారు (పకటించిన దీర్హాసి సీసపద్య శాస 

నము “నన్నజనాలే దున్నది బవ్మాశ్రీ లక్ష్మణరావు 

పంతులుగారు సరిగా నన్ని యనాంటి బే యగు మజటియొక 

సీసపన్య శాసనమును (ద్రాహౌరామమునందలి దానిని 
(గొత్తగా నెతినారు. ఇట్టి వింకను దొరక నచ్చును, 

నేను కవిత యనుపదమును బర్యా ప్పలక్షుణ మయిన 

యు తమ (గంథరచనమునుదేశించి చెప్పినాడను, పాటలు, 

పదములు, కొన్ని తెజంగుల పద్యములు మొదలగుపాండిత్యె 

రపేతము లగు రచనములును, వానిని బంధించు ఛ దో 

వ్యాకరణ విధులను కొన్ని యంతేకు ముందును గల 

వనుట నిశ్చయము, అన్నియు నన్నియయీ కల్పించినా 
డని చెప్పజూ దువా రారధభాపాన్యవహారమునే నన్నియ 

సృష్ట్రంచె ననువా రగుదురు. పాల్యు-6కి సోమనాధుని 

(గ్రంథములో నప్పటి పదములు కొన్ని పర్కో-నంబడినవి, 

తు మ్మోదపదములు, (పభాత పదములు, పర్వతపదములు, 

ఆనందపదములు,  గొప్పిపదములు, _ వెన్నెలపదములు 

మొదలగునవి. మణటియు నాతంశు . బసవపురాణము 

నందు. (బాచీన శివభక్తుల చర్నితేములను, బురాతనము 
లయిన సీతములనుబట్టి రచించితి నని చెప్పుకొన్నాడు, 
పండి తా రాధ్యచరితే కృాత్య నతరణికలో__ 
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“,..అనియతగ ణా”  రనియును  %పాసోవా' 
యనియు 'యలిర్యాి యనియు? జెప్పు ఛందోవినిహితో కి, 
గాన (ప్రాస మైనను యతిపై నడి యైన...” అని ద్విప 

దలలో “అనియతగ ౭), (పాసోవాి, “యరతిర్యా యని 

సంస్క బృతోక్తలను మూడింటి నుదాహరించినాండు. ఇవి 
ఛందస్పూ తము లగు నని నేను దలంచుచున్నా(డను, 

గణములు నియతముగా నుండ నక్క-బలే దనియు, 

ప్రాసము గాని యతిగాని యుండందసు ననియు. పెవాని 
యర్స్ ము: ఇవీ తెలుగుభాషకు సంబంధించిన ఛందస్సు 

లోని నగును, యతిపాసములగూర్చియు మా|తాగణ 

ముల గూర్చియు జెప్పునప్పు డవి తప్పక 'తెలునశే సంబం 
ధించిన వగును గదా! సోమనాథుడు తిక్కనకు తర్వాతి 

వాండు కాం డనుట స్పష్టము, ఇంచుక పూర్వుండగు నని 

తలంచుచున్నాము, ఈత. డుదాహరించిన సంస్కృత 

చృందో గ్రంథము నన్నియ కంతేగా నర్వాచీనము 

కాంగూడదు, (ప్రాచీన మేమో! మణియు (దావిడ 
ఛాషలో “యాప్పిరంగలముి అను ఛందో[గంథము పదు 

నొకొండ్వ శతాబిది గలదు. అందు సంస్కృతే కర్తా 

టార్యధఛందస్సుల (ప్రస్తావన మున్నది, “*వాంచియార్ 

నెయిద నడఘుఛందన్రం” అని యం దున్నది, అనంగా 

“వాంచియ రచించిన తెనుగుభందమూను జూచి తా 

నా (గ్రంథమును రచించినట్లు [గ్రంథకర్త ఇప్పుకొను 

టలోం గలదు. (దావిడనిఘుంటు కార్యాలయమున 
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విద్వాంసులుగా నున్న నీ నూ. రాఘవయ్యంగా రిది 

గు ర్తించిరి, శీ రంగస్వామిసరస్వతిగారివలన నిది విని 

నీ రాఘవయ్యంగారిని గలిసికొని సరిగా వివారించితిని, 

వాంచియ యనునాంధధచ్చందః।పగణేత మనకు. “దెలియ 

రాకున్నా (దు, (పాచీన్నపతుల లిపిరీతిని బరిలీలిం చు వారు 

వాంచియర్ అనుపదము చేచియర్ గా నుండందగు నని, 

కొన్ని నంస్కృతేశబ్దములు గూడ నం దిశు _ వికృతిం 

బొరసియున్నవి. నరేచియార్ అని యగు నేని యా 

(గ్రంథము నేచియ (శేచన్స, రచించినకవిజన్మాశయ 
మగును. ఆ [దవిడగంథక ర ెరుడు. ఈ శేచియ 

యును జెనుండే, ఇది యొక పొందిక యగును, ఇృట్లగునెని 

కవిజనా[శ్రయము శాకున్న చో మజి యేదో వాంచియ 
రచించిన ఛందోగంథ మొకటి యాకాలమున నుండె 
నని యా | దావిడభందో[ గ్రంథము చెప్పుచున్నది, ఆ 

(దావిడగంథరచనాకాలము నన్నియకు. బూర్వమో, 

పరమో నాకుం 'దలియరాలేదు, అతే(డు నన్నియకం'కు 
(పాచీనుం డగునేమో ! . 

మజియు. దెలుగుయతులలో “ముి విభ క్రికయతి 

యని యొక యతి గలదు. ెల్లుభందస్సులలో పు, ఫు, 

బ్ర్కుభులకు విభ _క్రిముకారమునకు యతి ఫలు ననియు, 

నది పయియతి యనియు జెప్పంబడినది. నన్నియాదు 

లీయతిని వాడిరి. పు, ఫు, బు, భులకు విభ క్తిముకారము 

నకు మాత్రమే యతి చెల్లుటయు, తేక్కి నపదమధ్యము 
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కారాదులకు. జెల్లకుండుటయు మన కిప్పుడు వింతగా 

నుండును. 'పుణ్యుండు రాఘవుండు' వనముం' గనియన్ " 

అన(దగును గాని 'పుణ్యుండు రాఘవుడు మునిముఖ్యు 

లతో” ననరాదు. దీనికి సరి యయిన కారణ మున్నది, 
తెళుగునం దిప్పుడు విభ కి ముకార మనంబడుచున్న 

“ము” నకు *“ంబు” “మమ్ము అను రూపాంతెరము లున్న వి 

కదా! (పాచీనకాలమున నివి గాక “బు అనురూపము 

కూడ నుండెడిది. |పాచీనశాసనము లీయర్హమున సాకి 
మిచ్చు మన్న వి. (దావిడభాపాశబ్బము లీందుకుం. దోడు 

పలుకుచున్న వి, మోదం జెప్పంబడిన “ము” విభ కికయతి 

“వనబుి అనురూప మున్న కాలనున నేర్పడిన భా | 

'వనబు అనురూపము పోయినతే ర్వాత ఛందో(గంథ 

క రలు డానికి మువిభకికయతి యని పరిడిరి, నన్నియ 

నా(టికి *“సనబు అన్న రూపము పోయినది, భారతమున. 

గానరాదు. ఈనాధనము యతి పాసలు, పద్యరచనము 

సన్ని యకు. బూర్వమె కల వని స్పప్పపజుచుచున్న ది, 

కాని నన్నియ తిక్కనల నడిమికాలపుగవులు 
రొందణు చేసినకృ త్యాదిస్తుత పశంసలం దాం ధకవితా 

భ్యుదయమునకు నన్నియ ముఖ్యుం డని స్పష్టముగం గాన 
వచ్చుచున్నది. శేతన మారన మొదలగువారి స్తుతులను 
జూడందగును. ఇది మూడుండు, నన్ని వోడండు___ 

“మును మార్గ్లకవిత లోకం 

బున వెలయ(యగ దేశికవితబుట్టించి తెనుం 



6 నింహావలోకనము 

గును నిలిపి రంధవిషయం 

బున( జిన( జొళుక్యరాజు మొదలుగ బలువుర్ లీ 

“జనస త్యాశయునిందొట్టి చాళుక్యనృపుల్ ' అన్న 

పాఠము పరిగాహ్యూము కాదు. *శ్మపబంధరత్నా నళి పీకి 
కలో నా విషయమును (బ్రపంచించి (వాసియున్నాను, 

వపద్యమునం జాళుక్యరా జనలా నిప్పుడు మనకు. 

(బస్తుతుండును, నన్ని య యాంధ భార తకృతికి. గారయి 

* నన్నిచోడ(డు _ ఈ  కవికా నిర్ణయాదికమునుగూర్చి 

పెక్కురు చర్చించియున్నారు. ఆన్నిచర్చల పర్యవసొనము నింతే. 

ఈ కాలమువా( డనినిర్ధారించుటకు ( దగిన సాధనములు లేవు, (శ్రీ 

చిలుకూరి పీరభ్మద్రరావుగా రాంధ్రుల చర్మితమున నిట్లు (వ్రాసినారు, 

“కి 025.40 సం. ప్రాంతమున నున్నయీసత్యాశయుని నన్నె 

చోడమహాకవి తనకుమారసంభవకావ్యమున సీ [క్రిందిపద్యములో, 
బేర్కొని యున్నా(డు. 

“క, మును మార్గకవిత లోకం 

బున వెలయ(గ డేశికవిత( బుట్టించి తెనుం 

ఏ నిలిపి రంధవిషయమున( 

జన సత్యా(శ్రయుని(దొట్టి చాళుక్యనృపుల్ 

దీనింబట్టి నన్నయభట్టారకునకు నూటేండ్లకు( బూర్యమే 
యాం(ధ్రకవితాసతి వర్ధిల్లు చున్న దని స్పష్టమగుచున్నది,’ 
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తయునగు రాజరాజనరేం దు డగు నని నేను దలంచు 

చున్నా (డను. ఆత(ందు కోల డని చెప్పుట కట్ట (పస్తుతికిం 

దగినవా(దు వేట్ొకం డగపడవలెను గదా! సె పద్య మం 
ర 

దాంధకవిత. బుటించి తేనుంగును నిలిపి రని యుండుట 
6 

లోతుగా నాలోచింపందగినది. -పెవిషయములనన్ని టిని 

శ్రీ వీరభ్యదరావుగారు గాని, మలీయెవరు గాని నన్ని 
చోడ(డు నన్నియకంటె( (దాచీనుతని చెప్ప(జాచుటకును, 

గావచ్చు నని లోకము విశ్వసించుటకును నీ పద్యమే (ప్రధానాధార 
ముగా నున్నది, (శ్రీరామకృష్ణకవిగారు (ప్రచురించిన కుమారసంభవపు 

ముదిత్మప్రతిలో నీపద్య మిట్లున్నది. 1908 సం॥ దీనిని ముద్రించి 

నారు. అప్పు డీపద్యమునకు వారు పాఠాంతరమును జూపలేదు, 
వారి యచ్చునకు మాతృక యెడ్కడిదో చెప్పనులేదు, కాని 
తంజాపురపు సరస్వతీ పు స్తకభాండాగారిమునం దాటియాకులపె 
(వాయ(బడిన కుమారసంభవప్పు( (బకి యున్నది. అక్కుడ6 దక్క 

నింతవజకు( (బత్యంతర మెక్కడను మనకు గనరాదు. వినరాదు, 

ఆ పుస్తకములో బై పద్య మిట్లున్నది. 

“క, మును మార్గకవిత లోకం 

బున వెలయ(గ దేశికవిత( బుట్టించి తెనుం 

గును నిలిపి రంధ్రవిషయం 

బున జిన6 జాశుక్యరాజు మొదలుగ.( బలువుర్.” 

కవిగారికి “చన _ నత్యాశ్రయనిందొట్టి _ చాభుక్యనృపుల్” 
ఆన్న పాఠ మెక్కండనుండి వచ్చినదో ! వారింక నెక్కడి (పతి 

సంపాదించినారో ! (ప్రథ్రమభాగమును ముద్రించు నప్పటికి వా 
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బర్యాలో దింపంగా నిట్లు శోంయచున్నది. నన్నియ నాటికి 
తెనుంగున నెలకొన్న “కచనములు పాటలు, పదాలు, 

ఏలలు, జో లలు, స మొదలగు గేయరచన 

ములును, అశతరగణమీలనో గాగ మా, తొగణములతో 

ar లగు అక్క-రణ్యు రిగకలు, నీసములూ, గీత 
ద పలల వరల మ దాట. అజంతా జా మంతి 

రీతంజావూరు రుప్రతి నెటులనే " యెజుంగరు గావలయును, _ఎటీంగి 

యుంగురేనియనర్షమగు సీ'పాఠరమును జూపకుండుటి శేమికారణము ? 

తంజావూరు పు స్తకళాలతో నన్నిచోడని కుమారసంభవ మున్నదని 

ల్లరు నెటి గిన తర్వాత (క్రీ. 1914.లో వీరు (ప్రచురించిన కుమార ర్ట 

ంభవపు రెండవభాగమున చాళుక్యరాజు మొదలుగ( దలువుర్”? ర్న 

అను పాఠాంతర మున్నట్లు' . తెలిపిరి, కాని యిప్స్పు డయినను 

దంజాపురపు+ బుస్తకమును వీరు చూచినట్లు (వ్రాయలేదు. కావున 

సీ పాఠము మజియొక (ప్రతిలో జూచినారేమో? అత్యూహ లెందు 

లకు? తంజావూరు పుస్తకపారము మాత్రమే మన కిప్బుడు 

(గాహ్యము _ శ్రీ కవిగారి పాఠము గలమాతృక బయల్పడువజణకును, 

అట్టి (పత్యంతరము బయల్పడనా యది పాఠాంతరముగా( గూర్చు 

కొందము, ఇ(క( “కాభుక్యరాడా మొవలుగి నన్న ప్పుడు 

రాజరాజనరేంద్రుండే యేల కారాదు? _చోడ(తు నన్నియకంటె( 

ద్రాచీను. డనుట కాధారములు తగినవిలేవు. శ్రీ విరేశలింగము 

పంతులుగారు నన్నిచోడని భాషాప్రయోగములనుగూర్చి చేసిన 

యాక్షేసములు నిలువ(వాలనివి, వొని నెల్ల నిర్వచించుట కిక్కుడ 

స్థలము చాలదు, పాల్కురికి సోమనాథుడు 1180 [ప్రాంతముల 

నున్నవా( డను పుతులవారి నిద్ధాంతము పోలుమ, - నన్నిచోడ, 

డంతకు ముందటివాండో వెనుకటివాండో సిద్ధాంత మేర్చడలేదు 
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ములు మంజరి, తరువోజ, ద్విపద. మొదలగు పద్యరచన 

ములును, వాని (పక కృతులును, నె యుండును 

నన్నియ యి*ివానిని గొంత మ. న్స 
లు 

ములు, గముబు, అక్క_రలు మొదల సవానిం జేశ్చి కన్నడ 
మువంబోఅె చంపకో త్సలాను లగునకురగవూబదవము ౪న 

జ 

గదా! ఈక యయతమంరకో . (నొళనసిపనసచము. సతర క చక్కా (గా ఉక స్ 
టె 

సంగ సాంచుకొన్నా 2. ఇది చణివి చూడుడు! 

ద్వ నెట్టను నేల నింగికి సూర 

పట (మోంకా ళ్శకు బట్రవలలమ 

ముడి వెద్రిం దనినీఏ గదివంగ(దాబ 

వం నెంతమాప్పుల. కచగికు ఏ 
౧౨ 

పాయక. రెంపుగాం బాచదనికో 

వేయ. యులున్ను MO తుస్ యమ్మ 

రానార యొబువ జటాతె oC (గుంక 

సననుంగససటు రోము నిను సుతా ద్చేన 

అరిగొన ఎసలు రాళశములు వాయింఏ( 

జెలగుచు రోడట( బిగురులు గోయ' 

గలి వెన్ను బుచ్చు€ గందలు దొం౦౮6 బేర్ప 

నిల మంచు. గుంచాన6 గొలువ రేబవలు 

సేయ నాకిసమున6 బిరదూసములు 

వ వాయువ్వు( బట్ట వడగళ్ళ గుళ్ళు 

cs 
వన్నెల గుంపుగా' జేయ వచ్చి 

3 

€& ట్రనపి పడె నేర్చుబుద్దుల పోయ, కే 

ఎ బసవఫురాణము 
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వృ తములను గూడ. గూర్చుకొని కొంత కొత్త సంన్కా- 

రము గావించి స్మత్సేబుధరచనము సాగించినవా6 డయి 

యుందును. 

నన్ని యర చనముక ౦పె (బాచీనమ గా జెలియు 

చున్న యుదవుల శొసన మెల నక్క_రలతో నే చక (బడి 
డు లా ౧౧ 

నీ॥ నేయు నింగియు,( పలుకే వొయింప 

నెండమూావుల( బట బండతలయు 

(మో(కౌలు ముడివెట రో(కట( విగుళులు 

గోయ( బాత (గుంగ నిదుపు 

లేక చిత్రము (వాయ నాకాశమున( దాంప 

రము నిక మంచు( గుంచముల. గొలువ 

నేనుంగుపురు శడోమ డాగార( గొన గాలి 

గంటిడ నిసుమున గెట్టుదాల్చ 

న సరినరుము- చెంప నేల దెన్నుండి చే 

వల్ప( గలతియు౬ (దచ్చి వన్న గొన 

గడవ నేర్చు గలిగి కందువు మాన(2 

క తిగంటు లయినయ తగందు, 
అః ఓ అలలై 

కుమా, 8 ఆ.--185 ప, 

యిట్లీ యిర్వుర (గంథములనుండియు వలసినన్ని సంవాదములు 

చూపవచ్చును. సులుపుగా ద్విపదలో సోమనాథు(డు కూర్చు€6గా 

నన్నిచోడ( డిట్లు సీసపద్యమున( జేర్చుకొన్నా(దేమో ! సుసూక్ష్ము 
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నది గదా! ఇట్టగునేని ఈ నన్నియ నాదరించిసచాళుక్య 

రాజు (రాజరాజనశేర్యదుండు) నన్ని చోడ. డన్న కు దరి 

కొపితైం బుట్లించి "తెనుంగు నిలిపినవారిలో నుఖ్యుండు 

శా(గల్లును. నన్ని చోడమపహోక విచే దేశిక వితను బుట్లించి 

కేతుం సలిపిపషనాొం డని కీ రింపంబడిన da శ 

చృకవరి రాజరాజననేందుండు. రాజధాని యసరాజ 

మహేందనరమున పట్లాభిని కుం డయి యిప్పటికి సరిగా 

తొవ్మున్న్నూ జేం ఢయినది. ఆనాటి కాత గః 

నాసట్లాభి పే కోత్సనసంరంభ మును, నా నన్నియాదుల 

యునికిని నవథానముతో నొకతూకి స్మరించి చూచి 

నప్పు డం్యధభాష నభిమానించువారికి. బులకోద్గమము 
కలుగును, 

నన్నియ నారాయణభట్టు మొదలగు కపిథ(కు లా 

రాజేం(దుని యాస్థానమున విద్వత్క-వులుగా నెలసియుం 

వేర్స్, మహావీఠాచోర్యుని సారసంగహగణితమును చెలి 

గించిన పాన్రలూరి మల్లన "తాత యగుమల్లన కాతండు 

ననఖించడవా డనున్మగ హారము నొసంగెను, నారాయణ 

షు ప డొసంగిన నందంపూడి 
పయన”... న. 

ముగా ని యర్ఫుర కృతులను బరిశీలించినచో సీవిషయమును బయ 

ల్పడ(గలదు భాషావ్యుత్సత్శిలో జోడ(డును, సోమనాథు(డును 

గూడ సమధికులే యని యాయా (గ్రంథముల జక్కం జదివి 

యెటిగినవారు భావింతు రని నానమ్మకము. 
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దాన శాసనము నన్ని యరచితేము, తెలుగున శీజయంతి 

రామయ్య పంతులు గారి వేం (బకటితము (ప ఖా తి మ 

గదా! కోరుమిలి శాసనము రెండవది, 
Cn 

ఆం ధోక ము విద్యా నిజ్ఞానములపో "వెలసి 

యుందునంతే కాలము రాజ రాజసే౫ కుని యశశ్చం 

(దుండు తేజకిల్లుచునే యుండును, వ 

చార్యు వనంబడిననన్నియనంట మహామహుల కా(శయ 

మయిన యా రాజరాజన రేం దుని కిటీవలివా రత రని 

ముగ నొకయపదూకు నంటణటినారు. సారంగధరపిధ 

యందజకు నెలుకలో నున్న చే tl అన్ని సానీర 

గంథములళోను నాకథ మాళవబేనమున మాంధాత 

పురమున జరిగిన దని యున్నది, రాజమహేందవరమున 

నున్న వానరాజ రాజన రేందునితలకు. దగిలిం చుట యన్యా 

అర వు ఈ నహువ్వుచే: దయ్ రట్టు తప్పుగా (వాయ(గా 

నీవ షయమును విపులముగ చర్చించి యారధపషతికలోం 

(బకటించిలిని. అది యెల్ల వుణులం చెప్పుట చర్విత చరణ 

మగు నని మానుచున్నా(డను, పలువు రావాదపతివాద 

ములు మాచియుందురు. రాజరాజనచే్యదుని పయి 
స్ట స టై! గల్పింపంబడిన యాయష్మపథ నపాక 

రించి మన మా న రేర్యదుని పుణ్యశ్లోకత్వమును రాద్దాంత 
థి 

పటుచుద ము, 
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నే నీవ్యాసము (వాసినవిదప నీ లమ్మణ రావు 

గారు బటర్యరు ము డించిన నానా శోసనయులలో నిడి 
ఆకు చకా. 

SNe బద్యరచన ములుగా నూహిఎపంబడు మన్న పండ 

రంగని శాసనములు రెండు తొమ్మిదవ తాబ) తరొండ 

ససములుళశా గు ర్రించినారు, పద్యరచన శ మ్మిదనళతా 

లో నుండో నని mr స్పషపబుప లదు. అుద్య్టబనఖుల్ల 
© ట్ర '( 

మూ్యతొగణబవ ములే య నుటయు నాలోచింష (దగిన 
యి 

Wrst 



జ్ 

రంగనాధ. రాపసరాయతినుక 

రంగనాథ రావూయణమును బరినీలింపంగా (గ్రంథ 

క రృృకవిషయ మో ,క్రిందితీరున నున్నది, నగోనకాట 
పతి. తత్సుత్తు(డు గోనరుదభాపతి, కరం 10 

0 ఘాపతి, తత్సుత్తు) డు విట లభూపతి, తత్పుతుగేండు 

గోనకాట బుదభూపతి. ఈ బుద్దభూపతియే 

తవో తండి విట్టలభాప తి వరణ 

రుద ము తదంకితము గా రామూ? 

| యణము రచించెను, (గంధ 

బుద్ధ మునుబట్టి మయమూడంగా ఏ శేజాతి 

| వారో కేలియరాను, శత తీయు 

వట్టల .. లనియీని, శూదు లనియేని 

గు రింప6 దగ్గ యాధార ము 

బుద్ర-((గంథక ర్ల) లేవియు [గంథమున లేవు, అనేక 

(పతులలో “గోని అని కొన్నింట “కోని అని కాన 

నగును, “కోని పాఠమునే [గహించినచో (గంథక గ్ర 

బుదభూపతి____ గోదా వరీతీరపు కోన రాష్షిమును. 
@ లు 

నేటి కోనసిమను___ పూర్వము పరిపాలించిన కోనా 

నయు లగుకుతియుబలోనివాం డగు నేమో యని 

యనుమానింప(గూగును గాని, యింతేవణకు నా కోన 

నంశ్య శు తియులలోC బయి'వేళ్ళ వా రవ్వరును గాన 
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రామిచేతను, బెక్కు-(పతే తులలో *“నోని ఉండుట పరి 

గ్రావ్యాతర మగుటచేతను బై యనుమానము పరి 

త్యజింపందగినే యననచ్చును వం! “గేని పాఠరమునే 

పర్మిగహించి మూడంగాం బశ్చిమాంధ బేశమున-ననంగా 

నేంటి నిజాంరాష్ట్రమున గద్వాల వనషర్ రాజ్య 
ల న 

ముల (పాంగేమున(. గలనర్షిమానపురమున (నడ్డమాని 

వారు అన యింటిపేరు ఈ యూూారినిబటి వచ్చిన జే 
0) & 

కాకితీయసామంతులుగా రాజ్య 'మేలినవారు ఏతత్క్చృతి 

క్ ర నంళఛపురుష నామసమంచితులు కః న 12, 18 

నఛతాబులలోల గొందణు శొాసనములందు గురింపనగు 
© యి 

చున్నారు. గోన బుద్ద యకుమార “శ గోనవంక 

జని శేఖర బుద్దియాఖ్యపు[ తీపి త్రచరితా? యగస కుపమ 

శక 1198 ధాతృసంవత్సేరమున ((వసునందళంకరమిలే 

శ్రీ ధాతృసంనత్సనే) బూదపూరిలో లింగ ప్రతివ్య చేసి 
భూదానము శౌసిన ట్లొక శాసన మున్నది, మణేయు శక 

వరములు 1216 అగు జయవత్సేర మున “(శృమతు 
య 

మోాసియార్ గండ గోనగన్న యరడ్డివారు నర్భ మానపుర 

మందు సుఖసంకథావినోదంబు (న) క్రిథువీ రాజ్యము 

నేయు చుండ గాను త దాజ్యరమోమణి యయిన “వనిఠాల 

నాథభూానాభుండు” రాచూరిపటణ [1పవేశాభిముఖుండె 
eఎ R= 

...దురము రచించి? న టొక్ష శొసన మున్నది, 
౧ ౧౧ 

ఈ రెండు శాసనములలో తొలిశాసనము 51 శ॥ 
1276 సంవత్పరమునాంటిది. శెండన శాసనము (క్రీ! శ॥ 
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1294 సంవత్సరమునా(టిడి. శెండింటికిని బదునెంమిడి 

నత్సేరముల యంతీర మున్నది, ఇందు. దొలిశాసనమునం 

(బస్తుతు. డయిన. గోన గుంతు మన రామాయణ 

కృవికర యగు ర రార కార ముక తు 

కాని కాందగును, ఒక్క-బుద్ధ్దయయే కాని రాయవూరిఖాస 

సమునం గనాననగుగోన గన్న యరడ్డివా రీరంగ నాధ రానూ 

యగామునం గానశ్రారు. కాని రంగనాఖోత రరామాయణ 

ముప పరక ఏ రంగ సాథ రామాయణము బోలినడి(పద 

రచనాపిధాశము గలది, షట్కా.౦డాత్మేక మయిన యా 

రావూయణమువకుల. బ8ివషవ మనందగిన ఆత ర కాండ 

క ఛభారచనము, గో కోటగన్న భూపాలుని కుమారు (డగు 

స బుమ్తు )లగు కాచనిభు విన" టల భూపతులు 

తమతిండిపేరర చిం చినడిమణ్ోక (గథముకెలను,. అందు 

గానస ద్చుగోన కోటగన్న భూపతి రాయవమారి ఇాసనపు 

గోన గన్నయరెడ్డివారు. కాందగుకురు. రాయచారి 
(కోట్సనుర్లని ర్మాణాదిక ము ఇవీం చుటచే గన్న యసలెడి 

వారికి కోటి గన్నయ యవి వే రేగర్పకియుండ 
వచ్చును. రుం యుభోయ గంధక రృ నంన వుల నిట్లు 

సమన(యిప నస లెను మన రంగ నాథ రామాయణక ర్త 

తాత. యగుబుద్ద భూపతికి జబూదపూారి సాసనపసుతే 

'కుపషమి కువూర. ఆబుద్దభూపతికి పటల కోటగన్న 

భూపతు లిర్వురును కొడుకులు, ఈ కొదుకు లద్గబును 

దమత౫డి సుద్దభూపతివేరె తమ కొడుకు లిద్రణకు( “బెట్టి, 
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విటలుని కొడుకు బుద్ధభూ పలి పూర్వరామాయణక ర 

తురుము; ఆతనికి (వేలు ఏిడిచినపోదకు 6 (వీత్చేన్య 

పుతు9ం) డగు మ స్ట కొడుకులు కాచ. విట్టల 

భూపతు  _ లుత్తరరామాయణకర్త లయిరి.  పూర్యో 

తరరామాయణములకు సహోదరుల కొడుక్కు మను 

మలు కర్త లగుట తేలినవిషయము. ఇది యిశేయేని 

నంశవృకు మో తీరున నుండును, 

గోనకాటభూపతి 

| 
రుుదభూపతి 

బుద్ధభూపతి 

బూదపూరిశాసనము | రాయచూరు శాసనము 

రుపమి విట్టలభూపతి గన్నభూపతి 

(1276 A. క్ | (1294 A. D.) 

| | 
బుద్ధభూపతి బుద్ధభూపతి 

(పూర్వరామాయణకదర్హ | 

కొచవిభు(డు నిటలవిభు(డు 

(ఉ_త్రరరామాయణక రణ) 

ఉభయరామాయణములందును కృతిక రల కల 

మేదో సతేెలియరాకున్నను శొసన ములంబట్టి ళన 

వంశమువారు ళూ(దులు, 'రడ్డు అని 'యేర్పడుచున్నది. 
కాన రంగనాథోభయ రామాయణక రలను మనము 
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రెడి సిజూతివా రని సర యుప పనచ్చును, మోంది సందర్భము 

లన్ని ంటింబట్రై ము “సీశద్దు నాటే పశ్చిమూు (ధరాష్ష 

మందలి వర్గిమానిపుర మున కథశ్వరు లని నిర్హయింపం 

దగియిన్నది, మజియు Us మగు నీ కింది ద్యిసద యు 

కూడ ce న న నేంటి నిజాంరాన్ల) 

(వాంతేప్రువా. డనుటకు సాధక మగు నని నా తలంపు, 

“సేదాదిగుహలలో పిహారించు వా (చు. 

ఈ వెదాది నిజాంరాష్ర్రొమున య. మెనరాచ 

కాండ సాంతపు వేద్యాది యవి నౌానమ్ముక ము, ఆశాల 

మున నా Sen వాల. (బసిది గన్నది, తిదెశవా స్థ 

న్యులు కాకతియనామంతులు, తర్వాత స్వతంత్రులు. 
వెలుగోటివెలంమరాజులు వేదగిరి వేద్శాది నామముల. 

టా స డాల్చీరి, 

క్ పరిశీలనమును బట్టి రంగనాథధోభయరావమూా 

యణములును é: న్ధ పదవరాండనళ తాబి తువభాగ 

మున ననగా నై. శ. 1280-1300 (సాంత మున రచిత 

మైనట్టు తేలును, ఆగ్ కాకతీయర్నుదాంబ వొలనస్ట( 

దుది కాలమును, గాకతీయ్యప తాపరు(దుని ఫాలవస్ర 

టారంభకాలమును నగును, ఇది యక్ష యగునేని 

రంగనాధరామూయణక ర  రలగనాథుం డనీ, ఆతడు 

(పత్తొపకుదుని నాంటివాం డనీ, రంగనాథ రావమాయణ 

మునకు (బతిగా (పతాపరుద (శు భాస్క- రునిచే 
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రామాయణము రంచింపింపం బూనినా౭ డనీ చిరంతన 

ముగా వెలయుచున్న ప్రతీతి రహ్నీత మగుచున్నది, గోన 
అ కాచ పిట్టల (పభులకు రంగనాథు.  డనుకవి 

యొకడు (గంథరచనమునం. దో డయి యుండు ననుట 

యవి శ్వాస్య చున(యూలను? మటియు . రంగనాథ్గునివి, 

రంగనాథ రామాయగాతరవములు, రచనములు లవణ 

(గంథములందుం గలవు గాన యట్లకవి నొకసు:న్యగన 

రింపక తెప్పదు. మజియు. దొలుతే ఏర వైషవుం డై బహూ 

(గ్రంథముల రచించి చక పాణిరంగ నాథు( డన్న వేరుతో 

వెలసినట్టును  పాల్కూూ-రికీిసోమనాథునితో వాదించి 

యోశిపోయినట్టును శవ ద్వేషము చే. గన్నులు పోలా 

బ్రీశెల్వపదవీణము. చేని శెవుడె నయన రగడను 

రచించి కన్నులు పడసినట్లును se దు 

గలదు, లు (పాచీన గంథములందు( (బస్తుతు. డయిన 

చకపాణిఠంగనక వియీ అ భూపాలునకు రామా 

యణర చనతో దోడ్చడిన రంగనాథుడు కాయగయూాడును. 

ఆతనిని గర్హాట శే వకవులును, స్థానికచరితీలునే కాక్ 

14వ శ్రతాబ్దీనా (టి దగు శివయోగసారమును (బశం 

సించుచున్నది. ఆతని [గంధము శనయనరగడ (ప్రాచ్య 

లిఖతపు సక శాలలో నున్న ది. 

* ఇటీవల చాటువద్యమణిమింజిరి ద్వితీయభాగములో 

అకటింప(బడినది, 
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మన  రంగనాభరామాయణమున మూలమున 

గానరానివి సెక్కు-'వో ట్ర వైప్మన మతాభిమానరచవలు 

(పబలముగా( గానవచ్చుచున్న వి. అవి (పహ్నీప ము లన 

వీలులేక యనేక (పతులలో సమానరీతిగా. గాననచ్చు 

చున్నవి, 
మణియు రంగనాథరామాయణర చనాకాలమున( 

బశ్చిమాంధి దేశమందు చెస్తే వమతేము ప్రబలియుం 

డుట నక్క_డి శాసనము లానాంటివి సెక్కు-లు నిరూపించు 

చున్న వి, 

మణియు _ రంగనాథరామాయణర చనానంతర మ: 
దాని జూచి భాస్క-రౌదులు భాస్క-రరానూయణ ము 

రచించి రనుటకుం దాక్కాణగా రంగనాధరామా?యణ 

రచనా సంవాది రచనలు భాస్కర రామాయణ మున 

'బెక్కు లున్నవి, _ఇర్వుజును వాల్మీకము ననుసరించి 
వేర్వేటుగానే యట్లు రచించి యుండరాదా యనం 

గుదురదు. వాల్నీకమునం గానరాక _ రంగనాధథభాస్క-ర 
రామాయణముల మా(తమే గోచరించు విషయములు 
గారాల తు గూడం గలవి "పెక్కు. లున్నవి, 

వాని కూర్చు తీరులంబట్టి పొర్వాపర్వము రంగనాథ 

భౌస్కరరామాయణములశే క్రమముగా. దోచును, 

పె (వాంతకు సారాంశము___ 

రంగనాథరామాయణక ర్త “గోన ఇంటిపేరి 

వాడు, అఆతండు రెడ్డిరాజు, కాకతీయసామంతుండు, వర 
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మాన పురాధీశ్వరుండు. డీ. శ, 1290 |పాంకమువా(డు, 

రంగనాథుండనుక వి యాళెనికిం గృతిరచనమునం దోడ్పడి 

యుండన చ్చును రంగ నాథ రామాయణము ద్ లటి 

రచనము. భాస్కర రామాయః౩ము త ర్యాలి రచనము, 

చిరంతన। పతీతి యే గలదు, 

[రంగనాథుం  డముకవీశ్ళకువిగూర్చి యిటీనల 

చెలజేంగిన వాదదావాగ్నిలోం జిక్కునడి నే నొడలు 

కాల్చుగొనంజూలనాు. (పాచీకకాన్య లవణ శాస్త్ర 

క ఏచర్మితాది పరిజానము గొల్పుటలో నాకు. (బాచీన 

లవీగాగ )౦థకర్భలు పిత్ఫేతుల్యులు. ఉ హ్యవి యువ్వె 

తున వారి పరిజానము నుతు తిదానిం గా వేనూంది 

agin వ (భమ పమాదములు లేనివారన( 

౩. (పబల (పమాణములచే నట్టి నట్టిసరకును నిరూ 

పించి కొట్టివే యుట లగ్గు. రంగ నాథునిగూర్చి యుప 

లస్థైంశముల నెత్తి ముతో నా యాయుష్మక్రమనుు. 

ర్రిందు పాామాణాంపాోేోమూణంచర్శను షా 

ee / ప. /ఖ 

కరాటకక వి యగు తో "ంకెడార్యకవి “పాల్కు- 

రికి సోమేశ్వరపురాణమున రంగనాథుని విషయము 

నిట్లు చెప్పినాండు. “చ కపాణి రం౦గనాథు. డను వెప్ట 

వునితో సోమనాథునకు మతవిషయమునం దగవు వాటి 
లైను. ఆ శెవుని దర్శింపండు గాన సోమనాథుండు తేర 
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చాటున నుండి వాదము చేయ నంగీకరించెను. కాని 

యావైప్లవుని జయించుటకు సోమనాధుని సుతు డగు 

చతుర్ముఖ బసవేశ్ళకు(డే తలపడెను. వారి ర్వురకును 

గొప్పవాదము జరిగెను, _ రంగనాథు. డోడిపోయెను. 

పరాజయదుఃఖముతో నా రంగనాథుడు శ్రీశెలమార్ల 

ముననే తిరిగి పోయెను. శ్రీశెల మలి కారునునిం 

జూడక ద్వేవబుద్దిః తోనే యంగెను, ఆ నివద్వేషేముే 

నాతనికిం గన్నులు గడి నయ్యెను. అహోబలమున 

కరిగి యాతడు నరసింహన్యామిని న ఆ 

స్వామినలన స్వప్న మున శివాథిక్యబోధమును బడసి 

లజితుండె తిరిగి [శ్శెలమునకు నచ్చి మల్లి గారునని 
బహాువిధ నుల. (బస్తుతింశోను, ఒక గన్ను వచ్చెను.“ పద 

పడి పాలుకురికికి నచ్చి సోమనాధుని దర్శించి యపచా 

రము తుమింప (బారించెను సోమనాథం డన్నుగ 

హించెను, రెండవ కన్నును వచ్చెను. రంగనాధు(డు 

లే నదీళు నొసంగు మని సోమనాథుని (బౌరించెను. 

పుత్తు). డు లంత ల బస వేశ్వరుని చేత సోమనామఘం 

డాతని శివదివ్నీతుని. జేయించెను. రంగ నాధుం డప్పుడు 

పీరభ[దవిజయ _ శరభచరితాదులను రచియించి గురు 

పాదముల కర్పించెను.”” 

భం 

పాల్కురికి సోమనాథపురాణమే కాక కర్ణాటక 

కృతి యగు గురురాజచర్మితము గూడ నీ చక్రపాణి 
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రంగనాథుని చరితము జెప్పు మన్నది. తొ"ంకుదార్య 

కషి చెప్పినళే యీ గురురాజ. చరిత్రకర లా. 

కవియు రంగనాథుని యోటసనిని జెప్పినాండు. "వీర 

భద విజయము 'శరభలిలి యను [గంథములనే 
కాక యాతండు (శ్రీగికినాథవిక్రమ మని యేనూటు 
సీసపద్యముల తెబుయు గంథమునుగూడ రచించెనంట | 

దానినే. సంస్కృతమున డ రచించెనట! ఆ కవి 

యిట్టు చెప్పుచు న్నాడు, 

“శ్రీశెలభ ర్రకును సీసంజు లేనూటు 

లేనస్ప పద్యంగ శెంటు సావిరగళుం 

భాసురద దండకంసాహ స తారావళియునాల్కు లయ్మగాహియు 

ఆళతక వృ త్రగళు దోధకం సావిరవు 

భాసురద తోటకం నూజు రగశెగ తడు 

భాషిసివ మత్తకోకిల మూజు సానిరం గీకియం తాయణుమాయు 

సరస మంజెర వెంటు కందంగ నూలు 

విరచినిద కృకియు మూవత్రాజు గద్యగళు 

నిరువ మూవత్తాలు వుభయశతకం వొప్పుమిగులు నర్వేశనిమగె.' 

ఇందు 'లీగంనాథ విక్ళమము” అనువేర 
గీశెలమల్లి కార్టునుని ప్రై నైదువందల _ సీససద్య ములను, 

సెంిమిఏ వేల పద్యములు గల ముజూొక (గంథమును, నేయి 

పొదముటు గల దండకమును, నొక తారానళ్ళిని, 

నాలు ఆయగాహులను, నొక నృ త్తశతక మును, 
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వేయి దోదక నృ త్తేములను, నూయి తోటకవ్న తము 

లను, నేడు రగడల్లను, మూండువేల ను త్తకోకిలలను, 

నాజు నందల గీతపద్య ములను, సెరిమిది మంజరులను, 

నైనూజు నందములను, ముప్పదియా బుగ్గ ద్య ములను, 

ముస్పదియాటు ఉభయశతక ములను జేప్పినట్లు ఈ పడ్య 

మునం దున్నది బ్రకని యీ కృతు లెల్ల సప్పుడు మనకు. 

గానరావు. 

iii 

కాని ధివదినాషణ = గన్ను లుపోంగా శివస్తుతిచేం 

గన్నులు శేచ్చికొన్నట్లుగా ౧౦గనకవి గచించినట్లుగా 

శ్రీగిరి మల్లి కాగ్గునునిమో(ద. రగడి యొకటి యున్నది. 
6లినభ కీదీవికి యని దానికి జేరు, డానికి “నయన 

రగడి యని నామాంతరము, 

1V 

నేయు శి నమంతి వర్మ నము అనువేర మజణియొక 

రగడ రంగనాభు(డు రచించినదిగానే దొరకినది, నవు 

శ్మీవాయరగడ యని దీనికి నామాంతేరము, దీని కడపట 

న్న క్రందిపద్యే మున్నది, 

“అని మన ? (మును 7) రంగనాథు(డు దయానిధి శ్రీగిరి నాథుమీందండె 
ప్పినశివమంత్రవర్గనము చి త్తస ముద్గతభ క్రియు క్తి వ్రా 
సిన గొనియాడిన౯ వినిన( జెలెకిసలార( బఠించిన౯ జిగ 

జ్ఞనులకు( బుణ్య సంపద లసంఖ్యములై సమకూటు నిమ్మహి౯, 
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ఈ పద్యమును రంగనాథుండే రచించనో లేక 

సీ ర్వాలతికాలమున నితరుండే రచించెనో ! స్ట 

వేశకవి పదంముోో లెక్కింపంబడిన రంగనాథ్ధుని రోగడ 

లేకింటితో నిప్పటికి శెంచు రగడలు దొ*క్న నన 

నచ్చును. 1. శినభ కిదీపిక యను నయనరగడ 2. శివ 

తుకతేవర్డ్ న మమ నమశ్శివాయరగడ, 

v 

రినభ కి దీపిక ాంతప్రతిలో కడపట నిట్లున్న ది, 

'నెప్పన చక్రపాణి. ంం౦గనాథును శైనదియో 

ధారణమైన తర్వానను చేసిన నయనరగళ) 

vi 

“ఏగదిలానగర నృత్తాంత ము” తో రంగనాథుని 

గూర్చె యిట్టున్న ది, 

6జంగనా ము ఆందో భిక్ష పై నక్కి... చను చెంచు 

నష్పుషు డిపుశాంతక బేపుని నో హాస ంట్యైు “జాచి. శోతది 

యేమి *ి యని యకిగిన నాపవివరాలు (తిపురాంతక 

గోఫురం బని సలుకుట యు నాశివఫననంబు జూడ నొల్లక 

మెన్ప్రజన్షు కవ్చిం చుకొనియ. అప్పుదు రంగనాఖుని 

చే తం౦బులు గాన రావ జాత్యంధుని నలనే మగిడ్ 

రన. పోయి యద్రేవుి బసన్నుని చేసికాని 

ss నని మొజయాడుటయు, నదేనవుండు 

కళురోంచి తీపు రాంతక దేవుణ్ణి వేడుకొమ్మనుటయు, 

రంగనాభుండు కు మల్లీ తిపురాంతేః మున శీతెంచి యడై 

4 
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వునకు నమస్క-రించి' తన యత్తుకృతులు సమర్పించు నని 

(నతంబు చేసి భ క్రిమయం "బగురగడ చెప్పిన నదేన్రుండు 

(పసన్నుండై రంగనాథునకు నిరుకన్నుల నొసగుటయు 

రంగనాథుకు పాలకూ ర్రికింజని సోమనాథువిచే శివదీక్ష 

లౌకొనియె  ఆయయ్యనద్ద ,గవరహస్య్థంబులు తెలిసి 

కొనుచుండే. అంత నిక్కడ (పతాపరుదుండు రంగ 

నాథుని (పభానంబు విని యాశ్శర్యంబు నొందెను.” 

రంగనాథుని గూర్చిన పెకథ నిన్ననో నేడో యెవరో 

సృష్టించి రని యుడ్జెగింప పీలు లేనిది, 

vil 

(లీనా థుని సముకాలపువా.6 డగు కొలని గణపతి 

దేవుండు తన “నినయోగసారము న చక్రపాణి రంగన 
క్ నిట్లు స్తుతించినాండు. 

“ఆసమశివభ క్రిరసమా 

నసునిం బాల్కురికి సోమనాథుని( గవిరా 

జసమున్నతయళు సద్యః 

[ససాది యగు చక్రపాణి రంగన( గొలుతు౯ా. 

vill 

గురు రాజక విపద్య మున రంగనాగుడు నూణు 

తోటకవృ త్ర తములను గూడ ర చించీనట్లు కలదు, 

ఛందో గంథములలో రంగనా థుని తోటకము లివి 
రెండు కానవచ్చినవి. 
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బాలబోధ చృందస్సులో క 

తోటకము _- ఉపవాసము లెల్లను నుండుట నీ 

కృప వచ్చుట కాయది రిత్త సుమీ 

యపవిర్రుని( బుల్లనియంబలి కై 

సుపవ్మితునిం జేయుట సుద్ది గదే. 

హనుమచ్చ్భందస్సులో 

తోటకము - చెలువార గజాజినచేలముతో 

గళనీలిమతో నహికంకణు(డై 

తల( జిందకళం గల దైవము మా 

కుల దెవము దైవతకోటులలో౯ా. 

ఏనినిబట్టి సిద్ధనం జేశకవి చెప్పినతోటకవృ త 
ములను రంగనాధుండు రచించుట సు మగుచున్న ది, 

రంగనాథుని యనుకరణము కానవచ్చును కాశీ 
ఖండ మున (శీినాథుండుకూడ తోటక నృ తరచనము 

చేసినాడు, 

Ix 

బాలబోధచ్చంద మున రంగనాథునిదిగా నీ (క్రింది 

కందపద్యము కలను, 

క. ఫాలతలభస్మరేఖలు_ 

ఇది సమ్మగముగా లేదు. ఇది సీదనంజేశకవి 
'వేరొ-న్న , నూజు కందములలో. జేరిన బేమో గ 
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Xx 

పయోగరత్నా క్రరముళో రంగనాధువి మీతే 

విందాపరిణయములోనిదిగా నీ |క్రిందిపడ్నభాగ మున్నది. 

“వనమాలి గొలుచు నందుననేె యెల్లప్పుడు” 

Xl 

పలువురు నీవకన్సలు కపిసుతితో రంగనాథుని 

&ివక వినిగా నుతించినారు, మచ్చుకు ఒకటి, 

భదకవి లింగకవీ రంగనాథ (పశంస, 

“దండితో ( బండిత త్రయము గీ ర్రించి 

సకలవేదపురాణ శానస్తేరేతిహాస 

నికరార్థములు (పమాణించి సద్భ ర్తి 

(శ్రీమతి నుద్ధరించిన పాలకుటికి 

సోమనా థేశ్వరు సొంపుతో. గొలివి 

రంగద్విశాలాంతరంగంబునందు 

రంగనాథుని గవిరాబన్యు( దలంచి 

యసమౌనచరితు, (బత్య(గకల్యాణ 

బస వేకు బిడుప రి బస వేశు( గొలిచి?” 

(సానందోపాఖ్యానము) 

xii 

వైప్మవు( డొన చక్రపాణే రంగనాభు(డు తెనె 

రంగనకవి యయినాండు. లశ్తే శేవ్రండైన తెనాలిరామ 

లింగకవి వెష్షవుడే రామకృము( డయినాడు, 
a ౯3 రా లం 
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xiii 

రంగనాథుని అదిర ములుగా (పబంధరత్నా 

నభళిలో సేపద్య ము లున్నవి, ఇవీ కూడ (శ్రీ నెలమల్లి 

కార్తున) నీవస నపరములే కాన, పయి రంగనాథుని 
జె అయితే 

రచనములే యగుట సుస్పష మయినది, 
లు 

అవలని తేరు తేలునకు నాదరువై తగువిల్లు వింటికిం 

గుదురగువారి నొరివయి( గూర్కుుశరంబు శరంబు బొడ్రునం 

చెదలిన యంత యంతముఖముల్ నిబవాసము లైనగుజ్జముల్ 

చెదరక నీకు సెట్రి పని సేయు నయా ! గిరిజాధినాయకా ! 

శీజు చేముటక యొగాన( బటక 
లు లి లు 

చక్క (గా దివి( బాటుచ్మక్రములును 

లాయాన( గట్టక లరి మేత వెట్టక 

వరహీనం బైన వారువములు 

తవన 'వెట్టక జీవిశము కాసు ముట్టక 

స త్వ్వసంపద( జూప సారధియును 

కడచీల( దట్టక ఘనముగా మెట్లక 

గంభీరసంపద గలుగునిరును( 

గలిగి తనరారునరదంబు6 గడంక నెక్కి 

1తిపుర విజయంబు జేకొన్న దేవ దెవు 

ఉిందుశేఖరు( డానందమందిరుండు 

మనల( గరుణావిధేయు(డై మనుచు(గాత + 
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గోశతపంచవార్థులును గోయగవార్థులు గో త్రవార్థులుకా 

గోశరవార్డులుకా విదితగోశర (వార్డులు) పంచవార్జు లా 
యణ ® > 

కేశవతల్ప పద్మభవ శకేకిపవాహన దానవేశ దే 

వేశుల కిచ్చునట్టిపరమేశ్వరు( డీవుత మా కభీష్టముల్. 

౪ 

వాతకపి వెంకటరమణకవి రచించినలవణశిరో 
a గ ళ కె న్ మణి యను లతుణ(గంథములో అచ్చ వెల్లీ రంగన్న 

గారు అనుపర రంగ నాథ రామా యణద్విపద లుదాహ 

రింపంబడీనవి, 



3 

తులటుతంతత సి సతనాం 

తెల్లుభావ, తెల్లులిపి 'తెలుకవిత- వీని పుట్టు 

పూర(ోత గ ములను బరిశీలింష ఒబూవినప్పుడు సజాతి 

భాష లగు అరవము, కన్నడములను మూలభాష లగు 

సంస్కృత సాకృతములను గలయంజూ చుకొను టా నశ్యక 

మగును. 

ఆంధవాజ్మనుము (గంథరూపముగా నన్నయ 

నాంటనుండియీ కానవచ్చినను, అంతకు కింకను నిన్నూ 

తేండ్ల కుం బూారగము నుండియు నాం ధకవితారచన 

యుండుట శా ననములలాల్ స్పష్టము గా నిటీవల గుర్తింప 

నయినది, 'తెలుగుకంకు  కన్నడమున నింకను [పాచీన 

కాలమునుండి కవితారచన  యుండుటను [గంథములు, 

శాసనములు వెల్లడించుచున్నవి. అంతకింకను (పాచిన 

కాలముననుండి యరవమున కవితారచన కొల దని (దవిడ 

విద్వాంసులు నిరూసించు చున్నారు, తేల్లునక౦ కు గన్నడ 

కవితయు, నంతకంకు అరవకవితయు, నంతకం'ు 

సంస్కృతే పాకృతక వితయు. (బాచీనము లగుట సత్య 

మనీ యంగీక రింపవలసిన దే. దానింబట్ల వానికి (పొచీ 

నతాగెర వముకూడ గణింపవచ్చునుగాని, వానికంశు 

నర్వాచీన మయిన _ దన్నంతమ్మ్శాతాన _ తెలులగునకుం 
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గొజంత రాదు సరికదా మజొకవిధమయిన గౌరవ 

విశేషము గానవచ్చుచున్నది. సజాతిభాప లయిన్నదవిడ 
క రాటభాషల క వితాధర్మముల మంచిచెడ్డ ల ననగతము 

చేసికాని గుణముల 'బెంపొందించుకొన మేల్చి మెలుం 

గులతో వెలసిన దన్న గౌరవము. ెల్లున కున్నది, దీనిని 
నిట దృపాంతము గా? గ్'నవమ్చురు, 1939 సంవ 

య “మాడల్ మోటార్ల క ౦కు 1940 సంవత్సరపు 

ఇల్ కార్ల కు యోగ్యత పి పాచ్చుక దా. 

తెలు(గునకు( గలసాబా త్యవు 

(పాచీనతను మయిన '  యరన కవితలో. 

బద్య చరణము కు “ఎడి అని వేరు. అడి యనంగా 

“అడుగుి___పదను. చరణము. అగవమునం బద 

మునకు “పాట్లు అని వేకు, [దసిడమున నతి పాచీన 

మనంబడు కీలప్పధికార ము వృ తముల? (గాయక యిట్టి 

పాట్టులతో న యున్నది. నేడు మన 'తెనుంగున క 

చ్చు లంకాయాగము, కుచ్చెలకథ, ఏలలు, ధనళ 

ములు, గొబ్బపదములు మొదలగుపదములవల నవి 

కొంచెముగా సంగీత వాసనతో. జదు వందగిన నై 

యుండును. అని మా(తౌగణఘటితములు క్. 

(హాస్వదీర్హామిన ప్రస్తారపుం _ బొందికః వో. గానానుకూల 
ముగా నుంశునా, మన లంకాయాగము, కుచ్చెలకథ 

మొదలగు పదర చనలవలతె నప వందలకొలది “అడిగళ్ *_ 
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చరణములు గలవె పొడుగువాణి యుందును. ఆవిధ 

ముగా దొలుత కరాటారధములలో. గూడ “పాటలు 

పదాలు” (నాథమిక రచనలయి యుండును, అస్పేని 

సా ప మూాణి టట (పాయిక 

ముగా నాల్లేసిచరణములు గల పదములతోనీ యుండ? 

గారణ మేమి? అని యోచింతుమేని దానికి గారణము 

సంస్కృత పాక్ళతరచనాసంస్కా_ర మగుట గుర్తింప 

నగును. _సంస్కతేఛందన్సు' వెదిక చృందస్సును బట్టి 

పుట్టినది. 'వేదమున బుక్కులు నాలుగుపాద ములు గలవి, 

బుక్కు.ఈేో సగమునకు అనంగా రెంగుపాదములకు అరర్చ 

మని చేరు. బుక్కు_లోని నెండవపాదము మూండవ 

పాదము వికంబడి యుండును. దానికి సంధి యుండదు. 

సంస్కృత పాక్ళత భాషలలో గూడ నీ పద్దతి యేయున్నది. 

సంస్క్ఫతిక్లోక ములు నాలు పాదములు ER పాదము 

అనగా నాల్లవనంతు అని కూడ అర మున్నది. దానిశే 
(దవిడ కభాషలలో “కాలు అని నన హారము. కాలు 

అనంగా నాలుగవవంతే స. నాల్లననంతు లని 

యరము  కలదయినను కాలు శరీరావయవమునకు. 

బే “రగుట యెట్లనంగా నది శరీరమున నాల్లనవం 

తగుటచేతనే. సోూం౭కాలిడదాశ కాలు ఇంకొకనాలు 

తొడభాగము, కలియయగా నడుము  అరభాగము. 
నడుమునుండి తలదడాశక ఒక అరభాగము. నాలుగుభాగ 

ము, గల నరీరము, భాషలో సంస్కృతే శేబముల సంప 

5 
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దాయము నధిక ముగా? ైకొన్నటు, ఈ సంపదాయము 

ననుసరించి క రాటకులు, సాంధ్రులును ను న 

స్పర్యపదాయమును గొంత యనుకరించికి, అనాం బద్య 

నులు నాల్లుచరణములు గల వగుటను, ఈ యనుకిరణ 

ముల గూడ దొ లటివారు వరాటకుటు. అరసమున 

“పాటు  అనంబడుశడి కరాటాం, ధములందు 'పద్వ 
లు ణ - 2 

మెనది. పదములు చంణముల' Ws fa బటి 

యేుకినది గాన అట్లు వేరయ్యెను, అడిగళ్ _పదములు- 

చరణములు ఎన్ని యేని సాగుచుండుట, పదము లె నొక 
rte 3 రావులు. ఆ ఎవం! పీ ఖ్. 

దానితో నొకటి క్లసీ యుండుట 'చేసిస పదాయము, 
wav TT వు re అవు, 

Yr 

సద్య మునకు నాల్లుపాదఘు లుంవనుట్క, అందు రెందు 

మూయ కకత విడంబడి యుండుట సం ంస్క్బుతే 

(పాక్ళతే సం్య్రపదాయమను, క రాటార్మధులు పద్య మునకు 

సాల్లుచరణము లుండుట యను సంస్కల్చతిసం పదా 

యము ననుకరించినను నందు రెండు మూయ చరణ 

ములు విడంబడియుండుట యనుపదతిం బాటింపరయిి. 
య 

పొదములు నాల్లంటిని మించి యుూందుట్క, చెందు మూ(డు 

చరణములు సంధి గలసి యుండుట యను చేసిసం ప 

దాయము గూడ నానాండు కొంత సంస్య్భృాతరచనలలళో. 

జీన టున్నది. కొన్ని శాసనములళో శోకము లయిదెేసి 
C౧ య 

నరణములు గలపె గలవు, మజియు మిక్కిలి విలున 

నింప(బదు ఇ గలది (పశ స్తశాసనకావ్యము అని (పసు 
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వహోలు పులు శేసి సంస్కృతే శాసననున నోక ములు 
౧౧ 

"రెండు మూడు చరణములు సంఫి గలనె యున్న వి, 
న్ా 

పిషం పిషపురం యేన జాతం దుర మదమరమమష్ 
లు యు a ay 

చితమ్యస్య కలే ర్వృ శ్హం జాతం దుగ్గ మదుర్గమమ్ 

జ 
తెల్లుబుల్మి పురుగులు 

(దనిడక రాట బాషలలో (బౌసనియమము తేల్లున 

నున్న శుయున్న ది, కాని యతినియమము అరనమున. 

గన్ని తెజయగుల పద్యముల శే యున్నది, కన్న డమున 

లేనే లేదు, తేల్లున సన్ని జాతుల పద్య ములకు యతి 

(వాసములు నియతములుగా నున్నని, ఇది తేలురచనకు( 

గ లయొక వేప ము. 

(దనిడ క రాటాత్మథ భా సాత్రయమునకు సమాన 

మయిన లూ (పాసము చరణమున రెండవ హలవీరము 

ఒక్క-టి గానే యుండుట. సంస్క్యాతే(వాకృతేజన్య ము 

లయిన యా తరాహభాపషలకు నీ దాతీణాత్న భాషల 

కును (బాసవిషయమున గొప్పభేద మున్నది. జొ త 
రాహ భాషలు ర కలల లాలు గలవి, దావీ శాత్య 

భాషలు చరణాది [పాసము గలవి. 

(ప్రాసపద్దతి తొలుత వెలసిన (దవిడభానలో 

కచటతెిప వరముల ననునాసిక ముతిక్క_6 దక్కి-నహాని కెల 

నౌక యతకుర మే యుందును, సంస్కలేశేబములు నరా 

శరము లెల్ల భిన్నముగా. గలవే యయినను నవి యరన 
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మునం చేరినపుడు (దావిడోచ్చారముచెప్పున భేదము 

లేనివే యగును. వారికి కఖగ ఘలకు భిన్నో చ్చార 

డ నర పాస వికమున నున్నది. ముండదు, కావున నర్హపాసము (దవిడమున నున్నది 

కరాటభాషలో గూడం  (బాచీనతరకాలమున వర 
౯9 ౧ 

(పాస ముండెడిది. మణియు చ వరమునకు “శవ సి 
౧ 

లకు గూడ వాక్ట కు యుచ్చార ము, ఆ యత్నర ములకు. 

(బాసము చలును. ఆ సం పదాయముచిప్సన శ రాట 
౧౧ బం 

మున గూడ “శాంత పాసి మనువేర *3షసి ల 

(పొసము సమ్మతే వముయియీ యుండెను, 

కరాటభాసాకొవిత  ఫుటిననాంటి లవణ గంధ 
ణం లు 

ముగా గు ర్తింపంబడినక నిరాజమార్షనున వర్త పొసము 
ఆతు ౧ 

పరిగణింపంబడ్డినది. దాని లతీణ మిట్లు ; 

క. సకలజన వినుతనంళ 

మఖ సదృశ విశాల వివిధ విభవోదయనం 

(పగత గుణగణననరిబల 

విఘటననం కండనణువ నారాఘవనం. 

మణియు శవ సల [పాస సమోషపాస మనుపెర 

ఎటు చెప్పబడినది. 

క, శళధర బిందాన నెయం 

యుషశేతన శ్రేతనాభ తనుతననువతం 

దిసవిసద వర్ణెయంకం 

డొసదంబస దొళగె జనకతనయళనణువం, 
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కీ. 820 నాటి (పాచీనతమలకుణ శా, స్త్రక 

త త్బాొచీనపద్యర చనాసం్య సదాయముచొప్పున వ్ 
చెవ్చీనను,  గర్లాటకోమున  నర్యాచీనజైనకవు లీవర 

లం యా ౧ 

సమీప సాసముల నంతగా బాటించినవారు గారు, కరా 
౯9 

టకులలో సర్వా దీన శె నకవులు మా(లేమే ఫి... సెలా 

పాటించిరి, అశు తెల్లున గూడ  లతుణగంథములలో 

ని వర్షపాసము పరిగణితమె యున్నది. 
౧ రూ 

లై [0 

క. సుకవీశ్వర వాగ్య్యెఖరి 

సుఖదం బగునిగమశిఖరసూక్తులు మోక్షో 

పగమములు దయాధర్మము 

లఘ నాశకములన నివి యుదాహరణంబుల్. 

లం ధవృ ర్రరత్నాకరము 

దీనికి నుమామహేశ్వర  మనుగంథమునుండి 
లవమ్యీము. 

5. మాకందఫలరసంబుల 

నా కలి గొని మేము (గోల నాకొమ్మలలో 

చీకటిలో నపు డొకచిలు 

శకేగతినో మోవి గజచె. నెఖు(గనె చెలియా! 

ఆహా 

మజయు శ, స ప్రాసము తేల్లున బహుమహో 

కొపిపయు కమె యున్నది. 
—OQ.___ 

తెలుయగు వెలటుు6గులు . 

ఈవిధముగా _ నియతేముగా నది (ద్రవిడ కర్తా 

టములకం'కు నధికముగా యతి పాసములం గూర్చుకొని 
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(దవిడమున6 గలపదముల హలంతత్వము తొలంఏిళొని 

సంస్కృత పదపరికరము నధికముగాంల గాళొని కిరాట 
యా ౯ 

మున గల నధిలద్విత్య ము నెంతో విడనాడి యజంతపద 

ములతో నరసున్న ల్ల యువ్చార ముతో నసము, తరు 

వోడ, ద్విపద మొదలయిన దేశిచ్చందోరచనలనోను, 

కంద  మను(పాకృతచ్చందోరచనశోను,  చంపకోత్స 
| జ > 

లాది సంస్కృృచ్చందోరచనలతోను 'బెరసి తిన చుట్టు 
4 లి 

పటులభాషల న ముల నల వరిం ముకొని, 
లు 

తొందర తొలయకొని,  సుందరమె న్లోభిలువటు వేయి 
QQ ౧౧ రు 

యేండ్లనాండు నన్నయ  యాంధకాన్నపథమును దీర్చి 
౧౧ ్వ నీ u 

నాయడు. అతనికి, బూర్యము) నస ములు, గీతులు, తెరు 

వోజలు, అక్కలు  ననుదేసినృ త్రములే యిన్నూ 

'తేండకుం బూరషము ను౦డి శొాసనములందమ6 గాననమృు 
య 

చున్న ఏ. నాశ శొసనములందు గానవచ్చు న. 

'లెల నిటి వే. _పాకృత క వితెలకు గందషము (పథాన 
య (A) 

పద్యము. వృ తములు, గందను సంస్క్ఫత వాకృతి 

సంబంధమును బటి తేల్లునం జేరినవి, కాని యా పురాణ 
ల 

వృ తరూపములు, కందపద్యరూపములు గెల తేల్లు 

శాసనములు నన్నయకు. బూర్వుపువి కానరావు. కాని 

యా కాలమున, గన్న డసంపదాయముచ్ "ప్పునం (బాస 
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మా(తేము గల శోకములు, ఆంధసంపదాయము 
స 

న ను యతి పాసములు రెండును గల కంద పద్య 

ములు, గోలునాట సంస్క్చనే శా ససములందు గాననగును, . | 

పయి. జర్కొ-న్న బేసిరచనలలో మధ్యాక్క- అకు 

దరువోజ సీసముల శెక్కు-న (ప్రాముఖ్య మున్న ట్లున్నది, 
తెలు ఛాషళలోలగలపొటలు, పదాలు చాలమటుకు కొం చెపు 

నూర్చులనో నీసములు, తరో్వోజలు, ద్విపదలు నగును, 

వానిలో మధ్యాక్క-జఅలు మూత మేవో వింతతీరు గల 

విగా, సులువుగా జదువరానివిగా నున్న ట్లుండును, 

దానికి. జదువుటలో సాఖగతీ యున్నట్లు కానరాదు. 

సంగతి పియు. లగునాంధు లిట్లి వాని నేలపర్మిగహించిరా 

యని, చదువుట యెట్లా యని చాల సంచదేహించు 

చుందడువా(డము, మ ధ్యాక్య- అక రిటోది, 

స్వస్ని నృపాంమళాత్య న వర్చలసత్యతి నేత్ర 

ఒకనాడు మాయింట (స్ర్రలేవో పాటలు పాను 

చరసిలనా నర. "దక బాసినడకి నాకు హృద్య ముగా 

నుండెను. దాని గణఏభాగమువేసి పరిశీలించి చమూతును 

గదా యది యధభ్యాకి ,-రగణములు గలదో యుం౦డోను, 

ఆ పాటఫణితే చాల సుఖముగాం జక్యగా నున్నదిగాన, 

ఆ ఫణిజిని యుద్ధమల్లుని బెజవాడ విలా శాసన మధ్యా 
౮౧ 
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క్క-టిను జకున6గా హృద్యత తోంచెను, నేను వినిన 

పాటమాాదిరి యిటిది, 
లు 

అంతట రాములవారు 

అంగన సీతను గూడి 

సంతస మందుచు లేగ 

స్వపురమునకు( జను దెంచి 
తమ్ములతోడ గలసి 

నెమ్మది రాజ్యము లేలే 

ధర్మముతో( _బజ లెల్ల 

తామరతంపర లైరి. 

ఇందు రెం డిందగణములు నొక సూర్యగణ 

మును మరల రెం డిందగణనులు నొక సూర్యగణ ము 

నన్నుకమమునం బదములు అనంగా చరణములు ఉన్నవి, 

పయిపాటలలతో నిట్రచకణములు బదులకొలంది వందల 

కొలందిగా నుండును, సంస్కృృతీసంపదాయము ననుస 

రించి పద్యము నాల్లుచరణములు గలదిగా నుండునట్లు 

వరాచుకొనుటలో నీ పాటఫణితిని శెండుపదముూలను._ 

అడుగులను-చరణములను ఒక సాదము.గా-నాల్లవ భాగ 

ముగా-(గహించి పాటలోని యెన్నిదిపదములను శండేసి 

రెండేసిగా౭ గలిపి నాల్లుపాదముల పద్యముగాం. జేసికొని 

దానికి మధ్యాక,-ర యని పరిడిరి, మభ్యాక్క_ర యను 
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'పీంలోని మధ్యపదము మంచిపయోజనము గలది. అది 

యా పద్య పాద మును జదువునపుడు మధ్య మునకు గలి 

రించి చదువవలె ననుటకు జాపకొము. ఎనిమిదిచరణముల 

వొట యా మార్పువలన నోల్లుపాదముల పద్ద మగుట 

నాల్ముపాసములతో  సరిపోవుట కుదిరినది. పాటలకు, 
నీ పద్వర చనలకుం గలసాజూత్య మును గు రెంపక పోవుటచే 

మభ్యాక్క-ర మన కిఫుకు చదువ. గష్ష మగుచున్న ది, 

పయి పాటపణితి వుధ్యాక్క_రం జదిని మూాతము, 

స్వ సి నృ, పొంకుళా, త్య స్త 

వర్సలః సత్య, నేత 

విస్తర, శ్రీయుద్ధ, మల్లు. 

డనవద్య, విఖ్యాత, కీ రి 

(పసుత, రాజ్మాశ, యుండు 

(తిభువనా, భరణుండు, సకల 

వస్తుస, మేరుండు, రాజి 

సల్కి_భూ, వల్లభుం, డర్జి. 

జై మన యిండ్ల లో. బాడెడు పాట లెన్నెన్నో చేసి 

రచనలు సంస్క బృతసంబంధము లేనివి, అవియే యిప్పటి 

కిని నరవమున గొప్ప కాన్యములణోని ఛందోర చనలు, 

పంపాది కర్గాటక వులయు, నన్న యభట్టూర కాది తెల్లు 

కవ్రులయు సంస్క్భతానుకరణ  సంస్క_-రణములమూాల 

మున నారచనలు సుక తలశోం బరిగణితములుగాక్ర యొక 

(పభేదముగా మాత్రేమే వేజుపడిపోయినవి, సంస్కృతే 

6 
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వృ త్తాదిరచనలు నన్న యభట్లారి కాదులమూలమున. 

(బాబల్యమును బొందినపి, ఆ రచనకు వి స్టరకవిత లని 

లాక్షణికులు వేరిడిరి. తేల్లుకవిత యాశ్కు మధుర, చిత 

వి సరము లని నొల్లు 'తెజంగులు గల దని లాకుణికు 

లనిరి. ఆగధకవితాపితామహు.  డనయబడిన పెద్దనామా 

త్యుండు తాను చనుర్విధక వితావి శొరదుఃడ నని చెప్పు 

కొన్నాడు, అందు మధురకవిత యనంగగా పాటలు 

మొదలగునవి. * లతణద్పికలో నీ విషయ మిబ్లు చెప్పం 

బడినది, 

దేసి యగునీమధుర క విత నుగూర్చి ముచ్చటిం 

చుటళో నన్న యభటారకుని వి సరకవితా నిర్మాణ విశేవ 
ల ఆని ట్ 

ముల నించుక వేర్కొందును,. ఈ వి సరకవితలో 

1. పద్యములు నాల్లు చరణములు గలనిగా 
గ 

నున్న వి, 

* “మధురకవిత్వం బన్నది నాటకొలంకొరంబులు, కళికో 

త్కాళికలు, విభ క్యధిదేవతోదాహరణములు, స ప్తతాళనటనలు, 
నట్టొట్లు, గీత పబంధంబులు, చతుర్భదికాష్తభ్నదికలు, బిరుదావళి, 

నామావళి, భోగావళి, రంగ ఘోష, త్యాగఘాష, చతురు త్తర 

సంఘటనలొ, యక్షగానంబున వెలయుపదంబులు, దరువులు, 

నేలలు, ధవళంబులు, మంగళహారతులు, శోభనంబులు, నుయ్యాల 

బోలలు; జక్కు.లరేకుపదంబులు, చందమామసుద్దులు, అష్టకంబులు, 

ఏకవద ద్విపద (త్రిపద చతుష్పదాషవదులు నివి యాదిగా( 
ళు 

గలునన్నియు.” 
a 

_---లక్షణదీపిక. 
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2, ఇెండవ మూ(డవ చరణములు ఏవిడంబడక 

కలసియే యున్న వి. 

లి, చేసిరచనాభీదము లెల్ల గాక యందునుండ్తి 

వ తర్వోజ, గీత్ర, మధభ్యాక కర, ఆల్వాక్క- గాదులు 

కొన్ని యే (గహింప(బడినవి, 

శ, సంస్కృతవృత ము అల. జేకొనంబడినవి. 

5, పాటల పదాల _ సంపదాయమువొప్పున 

(పాసయతి కూడ  యతిభేదముగా ససగీత్యాదులలో 

(గహింపంబడినది. అసలు (పాసయతి "రెండు చరణవుల 

నొక పాదనుగా మార్చుట యన్న సంపదాయము 

చెప్పున బుటిన చే. 
లు 

6, సంస్కృత మున సంయుకాత్షర మునకు, 

బూరాషతురము గురువు కావలె నన్న పద్దతి విడనాడ( 

బడినది, అనయా “త్మత వ్యాస ఇతి స్థితో ముని రపి 

తోణీశ్యరే సత్క్య్యాపా” ఇ త్యాదివిథమున వ్యా, ప [ 

అగధశ్గములకు( బూర్యాతుర ములు సంస్కతేమున 

గురువు లయినవి. పదములు సమస ములుగా నున్నను, 

వస్త ములుగా నున్నను సంయుకాక్షర పూర్వలఘువులు 

గురువు లగుళు నంస్కృృుతీసంపదాణయము, (పాచీనకర్తా 

టకన్ర లీపద్ధతిని గర్లించిరి వారు నంస్కృతసమాసము 
గానప్పుడు, వఏకపదము కానప్పుడు లఘ్వుతీరము 

పూర్వమం దుండంగా బరమందు ఇతేరసంయుకాతుర 
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ముండునట్లు సంహితయే కల్పింపరా దనిరి. శబమణిదర్స 
ణమున సంధిదోష ప పకరణనములో నిట్లున్న ది. 

క. పరపద పూర్వం ద్విత్వా 

క్షర మాగిరె పూర్వపదద చరమం (హస్వా 

శర మాగె సంధిడొషం 

సరేఫ మిది రాగె శిథిల మిందనుసరిపర్. 

అనయగా-  రేఫసంయుకాతురమునకు మూతే 

మా దోషము లే దనిరి, “సర్వా స్వపి చ భాపాసు 

రహయు “క ప లేతు నే, పూర్వల తావెస్టా” అని ఎంస్క్బు 

తమువారు కూడ శేఫవిషయ మంగీక్రరంచిరి. ఇట్టి సంధి 
యుండరాదు, 

క, బరసి క్షత్రియరుం క 

శ్లిరిసి పియకుశలవా రయం నెణె కేళ్టు 

నీర మిర్జు (పభునుడియె- 

(ప్రరూఢముద నాద నాత నెంబు ద మార్గం. 

నన్న యభట్టారకుండు కూడ సరిగా నీమార్ల 

మునే తెలుపన వాటించెను గాని "కేఫేతరసంయుకా 

 తరమునకుం బూర్యము లఘ్యుతీర ముండున '్లైక్క- 
డను బద్య్భ మున. గూర్చు కూర్చినట్లు కానరాదు. 

అన6గా____ 

“అతండు ధ్వ స్తకల్మమండు వ్యాససమానుండు 

ధ్యానమగ్ను 2” ఇ త్యాదివధమున నన్నయభ టార్ క్ర 

రచనలు కానరావు, “వాండాధ్వ స్తసమ స్తకల్మమండహో 
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వ్యాసోపమానుండు” ఇత్యాదివిధముల నుండ నచ్చును,. 

ఇప్పుడు ముదిత మయిన నన్నయ _ భారతమున నేతద్వి 

రుద (పయోగములు కొన్ని శాననగును. శాని యవి 

యల్ల ఏ నియమము నెజబుంగక్ష వోవుట చే లేఖకులమూల 

మునను, బరిష్క- రలమూలమునను నేర్పడినవి. 

(పాచీన కర్రాటకవు నీనియమమును సరిగా. ఇాటిం 
చిరి, నన్నయ పాటించెను. నన్నిచోడండు పాటించిన 

ట్రున్నాయడు, కాని త ర్య్వాతిక వులు మటణికొంత స్వాతేం 

(లేము నహించినారు. తిక్క_నాదుల రచనలలో చేస్టే 

తర సలయుకాత్షుర ముల వూర్వము లఘున్ర లుండునట్లు 

రచన లున్నవి. శాని యాసంయుకాక్షరోచ్చా ఫు 
నకు ఎ ఖిల్యము కల్పించి పూర్యాశీరము లఘువుగానే 

యుండునట్లు చేసిరి, తిక,_న తర్వాతి కపీశ్ళరు లిపద్దతిని 

చాహోటముగాం 'బాటించిరి. 

నన్నయభట్టార కుండు భావషణభోనుు, గవితలతోను 

(గొత్త వరాలను “గాన్ని టి నిట్టి వారిని (పవేఫ పెట్ట 

కావ్యపథేమును దిద్దుట చేతనే తరూత.డు ఆంధికనిళా 

గుకుం. డని, యాదికవి యని వాగనుశాసనుం డని 
(పస్తుతుం డయ్యె ననుకొందును, 

కొలనిగణపతిబేవ్రండు - ఈత. డెల్టా (పగ్గడ 

కించుక్ తర్వాతీవా. డగును- 

విరి నెల్లను సంస్క్ట్యృతవీమలబాణు 

లని (ప్రశంసించి మటీియును నంధకావ్య 
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పథము దీర్చిననన్నయభట్టుగారి 

నుభయకవిమితు నెబ్హన నభినుతిండు. 

అన్నా (డు, 

నన్నయ (పాచనక రాటకకవులతీకు ననుసరించి 
(పాయిక ముగా సంస్కృృళే పాయరచననే చేసినవా( 

డయినను, బేసి తెల్లుపల్కు- బడిని గూడ. ఇక్క నలు 

నెక్కొ-ల్సినా(డు, 

సన్ ఎ చడండు 

సంస్కృత పాయము, నియమబహుళము నగు 

నన్నృయభట్థార్ కున రచనమును వెన్నాడినను నన్ని 

వోడండు తన సస కక చేసిభాషను, 

జేనితలంపులను, దెసివర్గనలను, దేసికవితాపరికరములను 

జూలంగా సంగహించినాండు. కుమవూరసంభవమున నాటపిక 

నరనలు, యుద్దవర్ష నము మొదలగు పట్టులు నాల 
£9 యు 

చేసితీరులతో నున్న వి. 

జీటీకకల్లు ద్రావి మదసింధు 

రగామిను లన్ని కేశీయర్ 

వాజటుచు గౌడుగీతములు 

వాడుచు6 బొల్పుగ( (గాలియాడుచు ౯ 

గోజడ మాడుచుం బరులకు౯ 

వళవర్హలు గాక మేరకుకా 

మీఆజుచు వన్యకాంతలు 

రమింతురు తద్విపినాంతరంబునన్ , 
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మటణీొక్క- పద్య ము. 

ఉదుట( దెమల్చి (మింగు సరసోదకబిందుల మౌ క్రికంబు లం 

గద గబళించు( చీల్చు వడగండ్లకునుం దను వోసరించు6 దో 

యదము లదల్చి తూరు నచిరాంశులతాగము లెక్కు పొల్పునం 

జదలకు నుప్పరం బెగయు( జశాతకపోతకముల్ "సెలర్బ్చుచు౯, 

కంమాౌ=--౬___డా౯ా. 

పాల్కురికి పకా ణే 

ఈతేని కృతులలో భావ, క ధానస్తువు, ఛందస్సు. 

మూ(డును  దేశీయములే, నన్న యభట్లార కాదుల 
తెబుగు వేటు. ఈతని తెజుంగు వేటు. ఈతండు తన 

కృతులలో చేసిరచనలంC "బెక్కి-ంటిం 'బేర్కొనెను. 

అపి యిని. 

“భామలు కుభ వేళ. దా డెమునట్రి 

తామరవిరులు సీతామరల్ గావె. 

అరుదొంద నందులో నాం్మధ దేశంబు 

వరస బంతులు గట్టి పాడు టెట్లనిన 

నల్లవో | నల్లవో 1 నగరాజిరాజి ! 

మల్లయా ! మల్లయా ! మహనీయతేజి ! 

పరమపాతక కోట్లు భస్మమె తూలు 

నిరిగిరిమలన్న శరణన్న జాలు 
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ఇటిబేదో పాట! 
లు 

మది నువ్చి సంసారమాయా స్టవంటు 

పదములు తుమ్మెదపదముల్ (ప్రభాత 

పదములు పర్వతపదము లానంద 

పదములు శంకరపదముల్ నివాళి 

పదములు వాలేశుపదములు గొబ్బి 

పదములు వెన్నెలపదములు నెట్టి 

పర్తన మలి గణవర్తసపదము 

లరవ "'ఘోషణ ఘూర్తిల్లుచుం (6 

వ. నాడుచు( బరమ హర్షమున, 

మోద బేర-న్న పదములలోం దుమ్మెదపద 

ములు మొనలగు కొన్ని జాతుల పదరచనలను న నప్పటి 

కిర్యదియ దేండ్ల కుముందు. గొన్ని౦టి సేకరించి నై 

పతికలో( (బకటించిలిని. ఇటీవల భారతిలో. గొన్నింటిం 

(బకటించితిని, చాలకుల పదములను, (స్త్రీల పాటలను, 

పామరుల పాటలను, ల పాటలను చాలభాష, 

స్ర్రీభాష, వామర భాష, నృద్దభాష  యనుపిభాగము 
లతో సేకరించి పకటింపనలె నని నే నప్పు డనుకొం 

ఓని. (శీ,నందిరాజు చలపతిరావుగారు (స్ర్రీలపాట 

లను బెక్కి-ంటి నేకరించి (పకటించి గొప్పయుసకృలి 

సల్పినారు. ఐటి దేసివాబ్మంయ మింక నెంతయో యుద 
లు లో 

౧౦పనలసియున్నది, పొల్కు-రికి సోమనాథుండు తెలు. 

ఎన చేసిర చనల. 'బెపొందింపం (బయత్నించిన 
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టున్నాండు గాని యాపూవ్కి కాశాలమున నంతగా 

బరిపోవము దొరకలేదు. ఆ శాలముననే కరాటబేశ 

మున శివకవుబు తోగయుడి రగడలు, షట్పదులూ్ మొద 

లగు చేసి చృందోరచనలణో 6, జాల భాబాస్వాతం(త్ర్య 

ముతో గాన్యరచన నలు సాగింప నారంభించిగి. ఆ sR 

"దేశమున. బాచీర నృ తరచనలకుం దద్భాషకు 'హళ 
గన్నడ మనీ, న్న కొన్రుణు వెలయించిన  చేసిరచనలకు. 

దద్భాషక హూాసగన్న డ మనీ వేరు. రెడు తెజయగుల 

BO Db భాషలతో, ఛందోనియవమములలో. జూల 

భేదము లున్న కరాటకు లెదాటు ౦దలయేండ్ర కుం 

బరార్భ ము సత. కవితాపరిణామమును నేండు 

'తెటంగునారు సాగింపం జూచుచున్నాకు. ఈ |పయత్నము 

శుభోదర్క._ మగుంణాః |! 

తిక్కన సోవుయాజి 
తిక్కన నన్నయ నం్యపదాయమువాండే రాన్ని 

భాషలో, భావములలో నత్యధిక ముగా చేసితనమునా 

జొప్పించినాండూ, నన్న యరచనలశోని (పనాదగుణ 

నాతని రచనలకు లేదు పలుకు పలుకు (సయాజనము 

గల దగునట్లు, కూర్చున మర్మ ముండునట్లు, గో తు 

ఎకో (తం 7ా "యోచించినం గాని న ము కానట్లు, కలనా 

చమత్క్చృతినో నీతండు పద్యరచన చేయును. "వర్కు 

చోట సమాస మన్నమాట యుండళకు. రెందు మూం 

డవిశాల "బేటపలుకు లుండును. నేలికగాం బద్య 

7 
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ముండును, అన్వయ ము పలు'దెజుం/గుల6 గుదుుందగినదె 

యుందును, అరనిర యమునకు గజవిజిపడ వలసిన బే. 
@ ౯9 

చెండు ప పద్యముల. ట్రాస్యు నాం 

పగ యడగించు పెంంయు కుభం బవ ఎస్ప యడంగునే ఎగం 

బగ వగిగొన్న మారొసం పల్క3 యుండ(౧వచ్చున కాలి 

దెగ ముదల ల వ్ లత వ్వ యుండిన6 (గౌర్య ముందు న 

మిగతి( దలంచినం బగన మేలిమి లేదు (ధువంటు frm 

ఉద్యోగపర్వము.._ద్విరీయాళ్వా స ము, 

చె న న్ ఫి జో న [వా 

నుగొని TINH గస్నుల సిప్పులు రాల నంగము 4 

గనల6గ సాంచఘర్మసలలంబులు గమ్మ నిశాంతదంత ఎ 

స 

ఉనరట దాస్యరంగ విరటు (భుకుటీచటుల అవ్య ట్ర 

రనఖుటనా (కార భయది ర అాఎరిణదమూ రము. 
వమ a ము 

విరాటపర్యము = స్వ-యాశ్వాసము, 

ఎక్టరొ సెగ 
షో |) 

ఈ మహాకవి హాొరివంగశముళోని కప చాల 
గ్గ వ 

నర నాఘట మెల _ దేసికవితాచమ తా. ౧ంమయము. 
లా ర్ం 07 

ఆయ ధివాజబ్మయమున నది యనసాథారణరచనము. బా 

కరన ఇర్హన విం దుక మూాసునును 

స్ప రు. hylan 

ఊఈతందు తాటి వెట్లను, తాటిపండ్ల ను జమ 

తాగ మంగా ష్ నాలు, అంధులకు. దాటి చెటు 

సల్సన్ఫృ,వీము. ఆంధుల చెవుల. బ్టకొనుతాటి 
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యాకులే సంస్క. ఫోమున “తాటంకముి లయినవి, 

మంగళస్నూతిమునం... జుటి కట్టుకొన్న 'తాటియాకు కే 
న్ు 

“'తాంబొట్టు' అని “పేరు, అంధుల £ లిపి లేఖనములకుం దాటి 

యా కే ముఖ్యము. కాన దానికి శమ్మి, యసి వేరు. 

శ్రీనాథు6డు 
శ్రీ నాథుంయును దాటిపంటి నుపమానముగాం గొని 

మంచిపద్యము చెప్పినాండు. 
4 

గీ; నంబకెంపుసు దీమిర షంజింపు నలుపు 

గమియ (టహ్మాండధాండంబు గరము మెణనె( 

పరము తరణ్ వృంతబంథ మెడలి 

సన మగు (శాటిపంటితో. (బ్రలఘిటించి 

(శ్రీనాథుని పల్నాటివీరచర్శిత, కాటమరాజు 
కధలు _ బేసికవితామయములు,. ఆతు నన్నయ 

మరార్టైానునాక్ లా సంస్కృతి సాయ రచనలు సాగించిన 

వాంజే యయినను 'ేసిరచనలు నాతని కృతులలో ననే 

కము లున్నవి. ఒకటి రెండు వాటువులం జూపునుము, 

చిన్న చిన్న రాష్ట చిల్లర దేవు 

నాగులేటినీళ్లు నాపరాసు 

సబ్లజి సెొన్నిగూళ్లు సర్చ్పంబులును దేళ్లు 

పనా నాటిసీమ పల్లెటూళ్ల,. 

మందర్శాదిసములు మానవు లందబజు 

చందమామకూన లింధుముఖులు 

కందు లేని మౌ క్రీకంటులు జొన్నలు 

కుదనంపు బెడ్డ కుందుగడ్డ. 
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శ్రీనాధుని నా(టికి చేసికవితామయము లగు 

యతీ,గానములు [పబలియున్న వి, “కిరి ంతు రెవ్యాని 

ర రె గంధర్వూలు-గాంధరగ్టిమున యతేగాన సంణి' నని 

శ్రీనాధుడు భీమఖండమున యకుగానములం బేర్కొ- 

న్నాడు, యడ్గానములలోం గాన నగు దచేసికవితా 

రచనల. గొన్ని ౨టిం బేరొ-నుచున్నా ను. 

కూనలమ్మపదాలు (కూసకాగాలు 

క వితారస పుజిల్లు ఖడ్గ్డాలగలుగల్లు 

కంణాలశే చెల్లు ఓకూనలమ్మి ! 

కాపువాండే డ్డి గరికపోచే గిడ్డి 

కానకుం టే గుడ్డి ఓకూనలమ్మ ! 

ఆం|ధ( పజల నాలుకల నాట్యమాడుచున్న పి, 

(పజాసామాన్యమునకు సులువుగా. "దలీంయందగినవి, 

సంగీత వాసనతో. జక్క్స్_ా(గాం జదునదగినవి, యూం శ 

భాషకు సహజ మయినవి యగుపై దేసిర చనా ప్రఖేదము 

లను మజీయు కుచ్చెలకథ, లంశాయాగము, బొబ్బిలి 

కఫ్ లంకాసారథి మొదలగు వందలళొలందిపదములు గల 

గొప్ప పదరచనలను సర్వాంధ దేశము ననుండి సేకరించి, 

మేలేర్చి, యందుండి పరిగాహ్యము (గహించి భావి 

వా బ్బాయవి కాసమునకు యువకవ్రులు (పయతల్నింతురు 

గాక యని కోరుచున్నాను, ఆంధవాజ్భ్మయ మంతటను 

సంస్కతపరి న రనమే, సంస్క తానుకరణమె యని 

'తేలంబలుకువారు. కొంద బున్నారు, ఆ నింద యక్రమ 
మయినది, 



ర్త 

డ్రిరాజులు- ఆంధ్రభావా సవ 

మ. మహనసీయంబుగ నంధభూవలయముం బాలించుచుం (దాజ్జులె 

బహుకావ్యంబులు చెప్పుచున్ మటీయు( జెప్పంజేయు చాముష్మిక 

స్పృహతో ధర్మము లాచరించుచు జగష్జేగీేయమానంబుగా 

నహముల్ పుచ్చినరెడ్డిరాజుల సముద్యత్కీర్ధి. గీ ర్హించెదన్. 

ఆది కాలమునుండియు నం ధవాజ్మయ భాగ్య 

భాండాగారమున రెకిణేండ్గు గొప్ప భాగస్వాము లయి 

ప్రఖ్యాతి గా౦చుచున్నారు. వారి మహానీశుతిను బదిం 

బది శా నేను (పశంసించుచునేయున్నా ను. 

ఇప్పటేక ముప్పదియై దేండ్రకు ముందు నే నిర్వది 

యేండ్ల (ర(-యమువాడనయి యుండగా చెన్నపురి కర్రి 

గితిని, నాడు _పాచ్యలీఖత పుస్తక శాలలో (గంథనామ 

[గని బరిశిలింపం జొచ్చినప్పు డందు “మెకంజీ లోకల్ 
రికార్సు” అనువేర మున్నూటెదాశం గల దేశచరిత 
సంపుటములలో నెక్క-డం బసు రెడ్డిరాజుల దానధర్మ 

ములయు, శొసనములయు (పశంసలు పుష్కలముగా. 

గానన చ్చను. మధ్యాంధదేశము-అనయగా _ నేంటిగోదానరి 
స్ఫిప్లః గుంటూరు, నెలూరు, కర్నూలు, కడప మండల 

ములు-ఆనా(డు  వేదవేదాంగాది విద్యలు నేర్చిన 

(బాహ్మణులణతో నిండియుండుటకును; నం దనేకు 
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లగ హోరికు ల సంపత్సమృదు లఅగుటరును; దురములు, 

చౌటువులు, కాలునలు, ధిజ్చ్రవనములు, పాడిపంటలు 

గలిగి దేశము సుభివ మగుటకును; దేవాలయములు 

నితోోత్సనములణోం చేజరిల్లుటకును వేయ్ల ! చేతి 

తెలుగునాటివారి తెలివితేటలకు, నాగరికతనుగూడ: 

జదునొలు;/గు పదునైదు నతాబులలో నూటయింబది 

యేంబ్షైయయినను 'బెంపొందియున్న "రెడ్డి మహారాజ 
మొక (పభానకారణ మన్న చర్చి తాం అ చర్మ శాం 

నప్పు సంపుటములలో. గరతిలామలకముగా గోచగించెను, 

నేండు మధ్యాంధి దెశ మున (బాహ్మణులు అన్నవు) 

ములు గలిగి, సిద్యావిభ నములు గలిగి పలును రున్నా 

రనంగా దీనికి గొప్పగారగణ మూానా6(డు రకాలు పికి 

పూర్వుల  విద్యానిశేషముల నాదరించి చేసిసయ్యగహో 

రాదిసతా_రము లగు ననుట యథార్హక థనము ! కొండ 

విటి రెడ్డ రాజులయు రాజ మహాంద నర రెద్దగాజులయు 

శాసనముల గొన్ని ంటినేనిం జూచినను నీ విషయము 

వెల్లడి కాగలను, (వీనాథుం డిట్లు చెప్పినాండు, 

సీ, ధరియింప నేర్చిరి దర్భ వెబైడు (వేళ్ళ 

లీల మాణిక్యాంగుశీయకములు 

కల్చింప నేర్చిరి గంగ మట్టియమీ(ద( 

గస్తూరికాపుండ్రకములు నొసల 

సవరింస నేర్చిరి జన్నిదంబుల (మోల( 

దారహారములు ముత్యాలసరులు 
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చెఖువంగ నేర్చిరి శిఖల నెన్నదుముల( 

గమ్మనిక్రొత తృచెంగల్వవిరులు 

గీ. ధామముల వెండియును బెడ దడబడంగ 

దాహ్మణోర్శము లగహారములలోన 

వేమభూపాలు( డనుజన్ము వీరభదు 

ధాఈ యేలింప గౌతమీతటమునందు. 

_--భీమఫండ్రము 

శ్రీనెలము, అహోబల ము, సంచారావముములు 

మొచలగుస న. వైభవమును రెడ్డరాజు వాతో 

"పువొౌందించిరి. మధ్యాంధ్ర దేశము. ను వెద (రతి, 

స్మారోధోయమోమాంసా, తేర, వ మారగా సంగీత, 

సాహిత్మె, నెద్య, జ్యోతిషాదళా స్త్ర ములకు వారు వాల 

నభ్యుద_కుణుం గూూపూరి నారు షట్కా-. లభి వప్రూజాధురం 

భరు లయి యూముమ్ముక స రాయణు లయి నెలసిరి. నేండును 

'రెడ్డికులము కలో బలువురు భాగ్యభరితులు, వీలతోఖి 

తులు, త్నాగులు, భోగులు, (పతిభా శాలులు, పద్యాం 

సుల, కవు-ఎ నెలయువున్నారనంగా దానికి నానాటి 

రెడ్డి గాజేం ముల నంశి పారంపర్య పు సంస్కాజర్ ము (పథాన 

వ మవమట యసంగతెము గాదు ముప్పది యేండ్ల 

నుంజయు = కీ రెడ్డిరాజ్య వెభవాను; pees నభి 

మా నడు, ఇట్టి యభిమానము నానాండే 

లీ, 3 రచనా. సందర్భమున గొంతి దీర్చ్ను 

క్ోంఠీ 
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జ లే ర ఖ్ అ ఇ వ్రిప్పుడిక ్క- రెడ్డిరాజుల పద్నావిలాసములగూక్సి 

మాకేమే కొంత వివరింతును. 

గో నబుద్దారెడ్డిగారు.తత్తు ఎత్తులు 

పాల్కురికి సోమనాఖునిమూలమున6  చలుంగున 

ద్విపదర చనకు పిఎన హాచ్చెను ద్విపద రామవాయణమున. 

దత్క్టర లు ప ర తెత్సుతులు కాచయ విఠరలు లనియే 

కలదు. కాని వారి కుల మేదో యందు. డెలీయనాదు. 

వారియింటిపేరు మ్మూతము “గోని యని యనేక (ప్రతుల 

న్వు కోని యని కొలది (పతులశోను గలదు, వారు 

నాజకము నేలిన యీలిక బగుట (గంథమున సమముగా 

నున్నది. పక్సిమాంధదేశమున 18, 14 శ తాబ్దులలో 

రాచూరుదుర్ల నిర్మాత్మల రాజ్య మేలీనవారు ‘గోనె 

నవంశమువారు "రెడ్లు సు పఖ్యాతుబు, వారి యింటివేరు 

“కేని యనుట సరికాదు, ఆ నాటి శౌెసనములం డెల్ల 

వారి యింటిపేరు *నోని యనియీ కలదు. అనాడు (కోన) 

యింటి పరువారు మ తీయులు కోననీవు గోడావరీమండ 

'లము) పాలకులు వేజటుగా నున్నారు. గోనపదసంగతి, 

వ కాట విర్ధనామసంగతి గరామూారుదుర్ల నిర్మాత లగు 

క రాచూరుదుర్గనిర్మాణము రెడ్డిరాజులు కకష పటట శాస 

సములంబట్టియే కాక వింతగా “గోన కొటారెడ్డిగారికథి యన్న 

పదకవికారచనవల్లను డెలియనగును. ఆ కథను రేడియో (ప్రసంగమున 

సను నెలడించిరిని. 
(ag) 
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రెడ్డి గాజుల శే గలదు. కావున రంగనాథ రామాయణ 

(పసకులు గెడ్డ కాని శులెియులు గారని నిశ్చుయింప 

వలెను, ఐతివ్యామును, నా సవాక్య మునుబమాణ ముగా. 

గొనకున్న-వోం (బాచిన చకిత్రినిర్మాణము చుష్యార 

మగును. రింగనాఖుం డకుకవియే లేడని, యతడు కల్పిత 

పురుషు డని నే నవజూలను. బుద్దా రెడ్డగాగును, దత్సు 

(తులును వాల్మీకిరామాయణముసే.. చ దెబుయున ద్విపద 

రచనలో  వెలయించి రి౧టిని. [గంథమున (గంధక రలు 

బుద్దభూవిభుండును, దత్సుత్రులును ననియే కలదు, కాని 
దాసిని రంగనాథుం డనుకవి రచించినట్లు (పకితి, తదను 

గుణగాథలు (పాచినము లగునెలుగోటి వారి వంశ చరి తక 

గీలావగర చరి తాదులలోంగూడ నున్నవి, రంగనాథుడు 

కల్సీతుంకు కాకున్న ను నాతనితో జ్చాటు (గంధథరచవము 

నందున్న ను (గంథోత్స క లీక్ బై (పభువులు కారణామగుట 

స్పష్టముగదా ! పూరో( Si Sn వే 

పురుషుల రచనములుగా నాకు. దోంపవు. కాన్ 

శాపాలు వెలయించిన దృపద రామాయణము ప్రొఢకవిశ 
రసికులకేగాక వామరజనులకు. గూడ సాహి త్యానందము 

సమకూర్చుచు నత్యథిక్ష ప్రచారము కలదిగా నున్నది, 

ఆంధరామవూయణములలో రసపార నళ్యమును గలిగించు 

రచన మిట్లిది 'వేజోకటి లేదు. (పాచీనలాక్ ణిక కవు 

లందజును నీ రామాయణ(పయోగములను బరమ 

(పమాణముగాం 'బ్నిగహించిరి, ఆంధ పజాసామాన్య 

8 
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నును రావూదయణకథావమాధురిస నాస్యాణింపంచజేసిన 

రామాయణ మిదియే, 

సోలయ వమారెడ్డిగారు 

పీరు కృష్ట, గోదాసరి, పినాకిఏ అను సద్నీత, ను 

నువే రశ్నీత సాయినమద్య్యాంధ దేశము నేలిన రో రాజ 

వంశమునకు మూలపుగుషులు కివితేయములోని యజ" 

(పెగ్గడక ఏశ్వరుని నాస్థానకవిగా నొదరించి" “పోషం్రచన 

న. కవితయముగోని యెకూ పగడ భారతా 
896.౧ 

ఎ 

ఎప రపు ౧౫6 న్స నక్ష రణ్య ర్వ పష మున ని సుల నన్న యర చనకి 

'మెయి6గ్సు గూర్చియు, హారిసంశమున. గొన్ని పబులః 
A) (| 

దిక్క-నరచనకుం జక్కన గూర్చియు నిర్వహించి 
ఉల అవ్ ఒం a ర్ ౬ ఉర ఉం 

నాయ అరణ్యపర్వ ఆవ పూరణమున స్ో శాస 

మున  సెంధవావమాన ఘటమును, హారిఇ.గ్టే 
ర్ల 2) 

ముస న్ గృష్ష wo పల్లా ఘట్రనం రు నా 

కభిమాన (గు థభాగ ములు. అనాగరిక లయిన (వేపలె 
cn 

సొలవారియిండ ఈో జగ నె న్య్మోహనవూా) సళ్ళ 
C౧ ౧౧ me 

మూరి యనతరించి ఇ బాలకడలును, get igs 

నెలయించుట్క యక్కో_డి పామరజనుల కంవుశోం గలిగిన 

యాన, 'దాన్బర్య సందగంభోములు బక పగగ్గడనారు బాల 

జన్ గ్లానితిరున త్తం. త నలు ళా 'వెలయ6గా 
ననన లు 

సేశీలయింన్ల లర నీకు డార గిం దిషవెన్నా మొగడ 
EE గం అంతా 

ర దుల దలసిం ముమించురచనతో వెలయించినారు, 
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అంధ్రప్రిబ థధవాజ్మయమున నిటి రస సనద్ ఘట్రము మణీ 
లు 

యన్యతి కానరాదని నానమ్మాక ము. (పోలయ వేనా 

రెక్షిగారు రొమా*+యణమును నత్యాదర ముతో నాలకించు 

జం ( 

క. రామాయణహరివంళ 

శ్రీ) మస్యధురపైిబంధసవ ! చిరయశ్శ' 

సామర్థ్య ! సత్యగిబ్బుణ! 

శ్రీమల్లచమూవరేణ్య సవితహృదయా | 

ద్రిందు( -చీరొ(నంబడిన రామాయణపహారివంశ ములు 

ఆంకా పెగ కగారు రచియించిన  యారంధ్య్మప పబంధిములే 
ఆ ౧ 

కావచ్చును, 

హారి వంగర చనకుC బరారి( ము (పోలయనేమా రెడ్డి 

గారికే మంకితిముగా మన (ప్రబంధపు మేశ్యరుండు రచి 

యించిన రావూయణమహాపబంధ మోానాండు గాన 

రాకుండుట శోచనీయవిషయ ము. 

[పోలయ వేమా రెడి గారు సాహిత్య ముననే గాక 

సంగీతమునను జూల రసక లు. హారినంథోమున ని నిట్లున్న ది, 

క, శేళాదిరాయు వితరణ 

థీనిరి పాయ నృత్య గీత రథాలి 

లాలలితోత్సవ నిర తిశ 

యాలంకృతభాగ్య సుస్టయుర్భాగ్యా | 
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వారి యాస్థానముని లొల్లమహాదేవకవీ యని యొక 

విదాషంసుం డుండెరు. ఆయననుగూగ్ని ఈయూవంథశ మున 

నేడన తేరమువా(డు లొ ల లమ్మీధరుం డిట్లు చెప్పెను, 

“యః కర్ణాటవసుంధరాధిపమహాసానే సువర్హాయిరో 

యో విద్వన్నికషాయితో నృపగృ హా వేమాఖ్యపృధ్వీశిరుః 

(శ్రీమల్లొల్ల టభటశిష్య ఇతి యో లొల్లాఖ్యయా (శూయ తే 

శ్రీశేషాన్వయశేఖర స్స హి మహాదేవో విపళ్చి న్మహాలా.? 

ఈ మహాదేవకనికి లొ'లవా రని యింటివేష భరత 

మహాముని రచించిన నాట్య శౌ(స్ర్ర మునకు వ్యాఖ్యానము 

రచియించిన లొల్లటభట్రునకు శిష్యుండ సట చే నచ్చినదట ! 

బది నిజమేని నాట్న స్థ వ్ వ్యాఖ్యలే లోల ల్లటభట్లుఆంధు 

డగుట్క, ఆతండు ee రెడ్డ గారి సాపు గలవా డగుట 

యనుమానింప(దగిన వస, ఈ లొల్ల మహా దేవక వివంశ 

మున దర్యాతివా రెల్లరు, గూడ మహావిద్యాంసులు. 

విరు (క మముగా రెడ్డిరాజుల యాస్థానమున విద్యంసు 

లుగా నుండ్కి తర్వాతి నచ్చిన గజపతుల యాస్థానిము 

నను విద్యాంసులుగా నుండి, వారిత ర్వాత వచ్చిన మ. 

చేవరాయలవారి వ విద్వాంసులుగా 

నుండిరి, ఈ సుతు. కృిప్పరాయలయు నా న 

మున నున్న లొల్ల లఖ్మీధర పండితునకును, మహాదేన 
కవికని నడువు నున్న విదాంంసులు మహాదేవా 

చార్యుడు, లత్బధరార్యు(డు, విరించిమి శుండు, పురుపో 

త్రి మమహోపాధ్యాయుండు, లమ్మణార్యుండు, విశ్వనాథ 
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భటుఅనువాను గెడ్డి రాజుల యాస్థానముననే యున్న నా 
లు 

రగుదురు వారు సంగీతనాహిత్వ పూర్యో తర మోమాం 

నాది జౌ. స్రుములందు గొప్పగంథములు రచియించిరి, 

వాని పేలి వివ; భటలొల టష్గంధవి వరణము, సాహిత్య పారి 
౧౧ 0 ౧౧ 

జూతము, స్మృతి కల్పతేరువు, భర తౌర్ల వపోతము, సాహిత్య 

మోామూంస, మూమాంసాజీవాతువు, (వాభాక రామృతే 

వాహిని, (పాభావళీఖండనము, నయవివేకదీపిక యను 

నఏ. ఈనంఛము వా రిప్పటికిని సంపన్మహితు ల వొలూర 
యా య 

'నెలఆంయుచున్నాగు. 

హరినంశమున న్నీపోలయవేమా రెడ్డిగారిని ఎత్తా 
చ్ 

(పగడ యింరంు (సస్తుతించినాండా. 
"ఇనా! చుక 

నీ, అగహారములు విద్యాతపోవృద్ద వి 

వుల కిచ్చి యజ్ఞక ర్తలుగ మనిడె( 

గొమరార( జెబుపులు గుళ్ళు (ప్రరిషించి 

లోక సంభావ్యంబులుగ నొనర్చె 

నిధులు నల్లిండ్లును నిలి పెం దో(టలు స్మ 

ములు చల్వపందిరుల్ వెలయంటె.పై 

హేమా ద్రివరికీ ర్తి తామిత (వ్రతదాన 

నివహంబు లన్నియు నిర్వహించ 

'జేనెల చేయుచు నున్నా6ండు "సేయ నున్న 

వాండు పునరు క్రకృతి శుభావలుల నెల్ల 

ననగ శీ) వేమవిభున కయ్యలరు పేర్మీ 

చళమె వర్తింప ( దిద్భాగ్య వెభవంబు 
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pr జ గ అన్ ఆ 

ర్ కయూరకంకణాక్ళణి( బరా|ర మువిత 

” 

రణములు బహుభూషణర నొందు 

సనుతూలగ ఇ హిణిచాయన నృప యొవ( 
వ్ 

గదలక సూల సౌఖ్యముల నొస గ్ 

బి సాం, వా + “౪” నమృత సవనముచందమునను సపర్మ 
వ. 

మర మర మోదంటుం దెసుప6 

గరతరాసులక విఖ్యాత నావతనీతి 
నాగా. 

న. 

"”రిమంబు నిజవివేశము గ్ ఎలయ 

జాహ్నవీ ప్రవాహ ముభంగి జరిత మదల 

సువ సనపాపనపరిపూ రల చుపు పంగ 

బర(గు ఉమక్షమానాఘపషాటి సృ పులు 

గల్ యెవరు ధారుణీ3లమునందు, 

ఎరగా పగడ గాకి దిట యా |క్రిందిపద్నణు.  వాంవు 
అం౨ ౧ లి 

కా(బోలును, 

హ్హ ర్ట Ch ర న్డ్ 0౮ లో లో 8 అ 
౧౮ ఇ 
ql be బా ౬ ప్ a a క a ధ 

ఈయన కాలమున మోటుపల్లి యను re గా 

మము bE న. రుంచెడిది. అని సమ్ముదస్తు 

—— ననుండి తవాయి (నేయ తవాయియేతకు ణా 

ర (నేయ వెన్నాసిరమ్స్ మొదలగు ద్వీపాంతం(ప్రదేశ 

ములనుండి యోడవ్యా పార ములు బాల జరుగుచ్చుండెడివి 

అన Lees యిట్లు చెప్పినా(డు, 
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జు aed Gat > ష్ సనాతన యాస్ (బతీపధర ఎపాలావలిం లో పు 

ర్నాహోద్యగుందు మోటుఫరి గొన స వ్రత పసవ్వస్తునం 
గ వి ఎని 

ఎఏంసపన 9 క్, గావించుచున్్ 

౮ భ్ 99 అబు నీ హె <a జులు త Ue ఇ”. ఓ గూ 
దూహాల్మ్యాంబు వబాంబ నులరట(టణునొాఖమం ల గాం నలి, 

౧ (అ) 

చ (పోలయవేనూ ప= బంధుసము దులు, 
63 

ఎనుబదినాబుగు సబయుఖుంతో దుర నులను నంచి తన 
య ౧ ( 

త న a <. య్ ల 

బంధువుల నా రము ములకు Bue నుప్పదియా 
(౧) 

ఉగ హోర దాఫముల వనము మూసి; (శీ 3 లముసకం 
రా 

నిహతో బలపం మోసము నటి 
౧౧ లు 

ఇవ య వాం అన్నవపోత రడిగారు 
అ 

ఎంకా పగడ హాడిన౧"మును రచించుకాలబున ననపోతాొ 
జా (౧ 

“కడిగారు యువరాజుగా నుండ్రిది ఈయన రాజ్యమునకు 
CG 

నచ్చునాంటి కా పగ్నక పుణ్యో కముల కరిగియుండును, 
( 0 ౧ 2 . 

బాలసరస్వతి యనుక పిశ్వరుం తయన - ఆయాసాననుున 
రా 
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విద్యాధికారిగా నుండెను; “అన్న పోతన లేంద్రస్య పిద్యాన్' 

బాలసరస్వతిః2" అని యాతేండ్లు సాసనకృతులందు. జెప్పి 

కొనెను, వెన్నెలకంటి యింటివెరు గలక వీశ్వరు ఖీయన్న 

పోతభూపతివేర నేవే (గంథములు రచించిరంట. అవి 

యేవో దొరకలేదు. ““నేముయ యన్న పోతభూజూని9 

సత్రబంధము లౌసంగిన వెన్నెలకంటివారిలోన** అని 
నిష్టుపు రాణక రృ వెన్నెలకంటి సూర్యకవపియు, “వెన్నెల 

కంటి సూర్యుడు ఏవేక గుణాథ్యు(డు వేద శా నుసంస 

న్ను (డు "రెడ్డివేవ నర పాలకు చేత మహాగ హారనుల్ 

గొన్న క ఏం దకుంజరుండు”” అని జక్కనయు నీగిషయ 

మును [బశంనంచిరి. ఈ మహారాజు రెడ్డి రాజ మన 

జాలం బేంపాందించినవా(శు చాల యదములు జరిపి 

జయము లందిననా(డు, 

అనవెమారెడ్డిగా రం 

అనపోతారెడిగారి యనంతర మాయన రాజ 
Gs 9 

మునకు వచ్చెను. ఈయన చాల ధర్మాత్ముడు. ఈశ్వర 

భకుండు,. షట్కా-లకివపూజాధురంధ రుండు. 

“అరుణోదయ తపనోదయ 

సంగవ దుధ్యాహ్న సాయ మర్ధనిశాః 

శివపూజా సమయా వట్ 

(ప్రతిదిన మన వేమపార్థి వే్యదస్య 
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అని వర్తన గలము, ఈయ నయాస్థానమునం గొన్నాళ్లు 

చాలసరన్వకిక వ్యే విద్యాధికారిగా నుండెను. పీదస 
(గా చనాగ్యు. స్ు నుద్దండ క్ర ప్రీ విద్యాధి కారిగానుం డెను, 

A st 

కలర్వణిత-ం3ణవజవిజ్బింధి వాగుంశసః 

రవిః కవికులోదృచో భువనభవ్యదివ్యోదయ 

శ్చివాగమవిశారదో జయం శారదావల్లభః” 

ఈ (వీలోచనాచాక్యుండు గొప్ప కవియగుకు కాక 

నై వాగమపి శొారదుండు నంట! “'పకాశ భారతియోగి 

యని సేకు గలవాయు అంధ క ఏశ్వరు. డింకొ కండు 

గూడ సీయనయాసానము3 నుండెను. చాత రావు 

ఫీముశ్వరాలయముని" నశవేమభూవాలుండు కట్టించిన 

గ పక ట్రడ ములంగూర్చి యో (పకాశ భారతియోాగి టి 

సీసపద్యములతో శాసనకాన్నము రచించినాయ. ఈయన 
చైలౌసవాసి కాయగా నొెకవిద్యాంసు( డిట్లు నాలపించినా(దు, 

*ఘివిస వ్యన వేమభూఒతీంచే విదుషాం జీవన మేవ చ్రీవనమ్ 

దివిస ల్యనవేమ భూపతీం్మడే విదుషాం జీవన మేవ బీవంమ్.' 

5 మరగిరిరెడ్రగారు 

అన నేమా రె గారికి? ఏదస సాతమ. తాన్య 
రుమూరు.డు కామంగం రెడ్డి జన, ఈయన వాల 

సద్భప వంతుడు, క ఈయనక్షు మనుతుల్యు. 

చని పాగడ్ల గాంచిన pe కాటయ వేమా రౌడి 

వుంటిగా నుండెను. 

9 
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కరస దమాత్యరత్నం కాటయవేమ్మపభు సస్య 

అతిసుర గురుభార్గవ మతి ర తిధార్గవవిజియ విజయ వి ఖ్యాతః? 

“సింహాసనే నిధా యాసౌ పుమారగిరిభూవరమ్ 

అతేజయ న్మహాతేవా (శ్రీకృష్ణ ఇవ ధర్మజమ్.” 

రౌ త్తరమూడి శాససము, 

గీకృప్వదేవుడు  ధర్భ్మరాజునుబోలె కాటయ 
వేమా రెడ్డి కొమరగిరి గెడ్డిని సింహాసనమున గూక్బుండ( 

బెట్టి స ర్వాభ్యుదయములను సమకూన్చుచుండువాండు. 

రాజ్యపరిపాలనాతేంతే మెల్ల కాటయవేమా రెడ్డిగారు 

నిర్వ ర్లించు చుండలా భోగ భాగ్యపరాయణులై కొమార 

గిరి రెడ్డిగారు నసంగోత్సనములణోను, వారాంగనాభి 

Se ఆలు గాలము గడపుముండువారు, క్డి కాల 

మున గొండవీటి రెడ్డిరాజ్యుము గొప్పుదశలోనుండెను, 

“భాగ్యం నామసమ్మగ మీద్భశళ మతిస్నే హెంపారతం మహో 

వీరం కాటయవేమ ముద్దవరిపుధ్వంసే నియుజ్య స్వయమ్ 

నిత్యం నందతి న ర్హనె రభినవైః కాంతై ర్వసంతోత్సవైః 

సంతానాభ్యుదయైః మమారగిరిఘాపాలో నృపాలో ర్హమః” 

ఇచట “సంతానాభ్యుదయెః' అనుటకు స స్పసంతానముల 

తుమ అలుము లని న చెప్పుకొనన లాను, 

హొ మగ గిరి రెడిగారికి రపత్ని ని హా మగ గిరిరెడ్డిగారికి ధర్మపత్నీ నిక శేషురాలు 
'లకుమా జేవి యను (వీయు రాలుంజెగేది. ఆమె కొమర 

గికెరెడ్డిగారి కొలుున  వేలతెజంసల  నవనవాభినయ 
Go ౮ 

ములు నెలయించుచుంగెడిగి, అం నజమును 'వేలకొల. 
థి 
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దిగా ధన ముసగ యాదరించుచుండేెడిది. ఈ లకుమా 

చేపే వేశ్య కాంబోలును. 

“జయరి మహిమా లోకాతీతః కుమారగిరి ఏథో 

స్పదని లరముమాదేవీ యస్య (పియాసదృశీ (పియా 

నవ మభినయా నాట్యార్థానాం తనోతి సహ్మస్రధా 

వితరతి బహూ నరా సర్ధి (పజాయ సహ్మసశః. 

కొమరగిరి రెడ్డి గారి కాలముననే కొండ పీట 

“గృహారాజసౌాథి 'మనుగొప్ప[పాసాదము సిర్మింపంబడెను, 

ఇంతదాశ నీ సౌధము వల 

'వెలయింపంబడనట్లు తలంయంబదుచుండెను. శకున! 

(గొతగా దొరకిన తావు శాసనము (ఆపి య భూ 

రాజు ww ఆం ధహిస్టారిక్షల్ రీసర్చి 

న సెటీ జర్నల్ ోం (సున టింపంబడినవి.) ల్ జ గాథ యును 

Bs *రగిరి రెడ్డ ఖా కట్టించి రని కళ న 

మటణియు( గుమారగిరిరెక్డీ గారు “పసంతేరాజీయి వును 

"వేర నాట్య శాస్త్ర ప్రత వ వెకదానిని రచించి రట! 

అది యిప్పుడు కానరాదు. 

“మునీనాం భరతాదీనాం భోశాదీనాం చ భూభుజాష్ 

శాస్తాిణి సమ్య గాలోచ్య నాట్య వేదార్థ వేడినామ్ 

టో కం వసంతరాజేన పమారగిరిభూభుజా 

నామ్నా వసంతరాజీయం నాట్యశాస్త్రం య దు త్రమమ్.” 

(గినాథుని హరవిలాసమును గృతి నందిన యవచితిప్పయ 

శెట్టి తన చిన్న నాట సకుమారగిరి రెడ్డి గారి (పలినర్భ వసం 

తోత్స్పవములకి తరుణానీరి, తవాయి, గవ, pe 
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పంజార, జలనోగి, హూురుమంజ్తి యాంప, బోట ఇతర 

దీ(పాంతరి రియులనుండి తెప్పించిన సుగంధ దవ్యనులను 

గాండవీటికం గొనినచ్చి సుగంధ్యదన్న భాండారము. నెల 

కాల్సి కుమ్మి పోవు మండెడివాండు. 

కాటయదేవమూారెడిగారు 
ఈయన కుమారి గిరి"రెడి (00 సోదరికి భర, 

కాళిదానీ.ను మయిననాటక[తముమునకుం క. 

గిరీయముఖు అను వ్యాఖ్యానములు రచియించినవా.ద్తు, 

ఈ నామా యులు. weet (బుసిద, ము బయినే&., 

“కుదూరగిరిభూనాథో యస్మె విరమతోషితః 

(పాదా (క భువనం రాజమ బాం్మదన. రీముధామ్, 9 

రాజమహేాందవర కాజు కాటయ వేమా రెడ్డియు 

కువూరగిరి రెడ్డికి మూరుండు అనపొ తా రెడ్డియు, కాటయ 

చేమారెడ్డియల్లుడు వీరభద్రారెడ్డియు, was యన్న 

దమ్ములగు వేమారెడ్డి దొడ్దారెడ్డి, అన్నా రెడ్డి యనువా 

రును గలసి చీకటి 'దీల్క- సము చ్ముదాశ శ్యావింపంేని 

పాలించిరి. కొమరగిరి రెడ్డిగారి తుడికాలమూన కే కొండ 

ఏటి రెడ్డి రాజ్యము, రా జమ హాంద్రనర రెడ్డి రాజ్యము వేలు 
పడెను. కొండవీటిరె డ్లిరాజ్య మునకు బెదఠకోమటి వేమా; 

రెడ్డి రాజయ్యను, 

పెదకోవుటివెమారెడ్డిగారు 
ఈ రెడిరాజంమునకు. దొలిఫురుషుడగు కాటణయ 

వేమా రెడ్డగా సాటి జగ'దేయకీ రులో యిం చుమించుగా 
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కొండపటి రెడ్డి గాజ్య మునకు గుదివా6 డనందగిన యో 

సిదకొమటివేమాా ర్వగారు కూడ నట్లివారు. కంచు 

మింనచుగా న్, 1 404 ముండి 1420 దాక క మహానీయు(శు 

కొండపఏటి రెడ్డి రాజ్య ము నేలను. ఈయనకు రాజ 

మ'హేగ్యద సరి "చెడ్లిరాజ్నుము. (పబలవిరోధిగా నుండెను. 

"కాటయనేవమూ ఛ్ణగారలలె నీయన య. గొప్ప 

విద్యాంస wanes కనినాంరభొ ముంయయిన శ్రీనాథుని Be 

మున సిద్యాధి కా రినిగాం చేసికొని పోషించిన మహో 

భాగ్య శాలి. (పబంధసర మశ్వరునిం గఏనార(భాముని 

నా'సానకివులగా నాదరించి — ము 

(పోలయ వేమారెడ్డి గారికిని, సీపదకోమటివేమా?డి 

గారికిని జరకాలము లభించినది. ఈ వేనూరెడ్డిగారీక 

స సరి” యని బరుబు, 

ఈ మ్రూగర్రామణీ ర్నృృపొణాం దుర్భంహరిపంధిశింరిదింభో or 

సరణి చైవ ల "పెదకోమటి వేమభూపత రయతి?? 
ణః జ 

ఈ శోకము (శినాధుని శాససకృతులందే కాక వామన 

భట్రబాణున 'వేముభూపాల చరిత మున. గూడ గలదు, 

రాచళాండ దేవరకొంశలు రాజధానులుగా. బట్బమాం(ధ 

దేశము నేలిన "రెచర్ల నె 'నెలమరాజులకును, నొండఏీడు, 

రాజము హాందన స. రాజధానులు గా రాజ్య మలిన 

పంట దేసటి రెడ్డ రాజులకును (బజబలని రోధము. వా 

రొండొరుల en కర్రి (పతాపయశస్సుల నార్జి,ప 

న. రేచెర్ల సింగభూ పాలు(డు సర్వజ్ఞ వీకుద 
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మందలా. నొంజఏటి రెడ్డ నాజు మనపదకోవటివేవూ 

రెడ్డ సర్వుబ్ర చకనర్తి బిరుద మం'చెను. అక్కడ నొకసింగ 

స సంగితేర తా కర వ వ్యాఖ్యానమును, రతా 

వసుధాకరమునుు రత్నపాంఛాలికను రచింపంగా మన 

రెస్టిగారు సంగీతచింతామణిని, సాహిత్య చిం తామణివి, 

అమరువ్యాఖ్యను, స స్తశతీసార వ్యాఖ్యను, నింక "న్ని 

నాటకకృతులను  ౧చియించిరి. _ పశ్వేశ్వరక ఏచందా 

దులు SoD OH గవులుగా నండణా 

వామనభట్ర బాణాదు ల్ డ నుండీరి. మహనీయుందు 

బమ్మరపోతెన Do నుండెను గాని 

యూనిస్పృహాండు నరస్తుతివిముఖు. డో నవారిగొారవాదగ 

వుల నపేషీంపండయ్యెను, మ రెడ్డిగారి బాల సమానం 

బోత రాజుగారికి దీసిపోని విఖ్యాతికి ఏశ్వరుండు (నీవాథుండు 

వీద్యాణకా రిపద నున వెలు గొెొందను. See 

శాఖాచం కమణము. నెలుగోటివారివంగ మున సింగ 

సవన ల తు అందు గవిత్మాపసకు బు 

పదునాల్లవశ తాబ తుదను, బదు నైదనళ త "బ్ర మొద 

టను న కలి నవా రిరుుకు సింగభూపాలురు, అందు 

దొలిసింగభూపాలు (డు pg వసుఛాకరను, రత్న 

పాంచాలీక మొదలగు గ్రంథములక ( గర. చమత్కార 

చందికాకారుం. డగు వి శ్వేశ్వరక విచం్యదు నాస్థానక వగా 

నాదరించినవా.డు, 
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ఈగని వునుమండు వేబొకసింగభా పాలు. 

డున్నాడు,. ఈతనిశే సర్వజ్ఞు. డని చిరుకు, శ్రీ)నాధకవి 
సార్వభాముండు, బమ్మెరపోతరాజు సీసర్గ జసింగ భూపా 

లునిథో సంబంధము గలవాకు. ఈతని త ల్లిదండులు 

పోచమాన్న పోతభూ పాలకులు. వసంతావనీనాథు. డీతని . 

తమ్ముడు, బమ్మెర పోతరాజు భోగినీదండకము నీగని 
చీరనే రచించెను. సీం నాధుండీతనినే దర్శించెను. ఈతండు 
సదునైదవళ తాగి మొదటి శాలకు వాడు. 

ఈశని తాత సింగభూఫాలుడే రసారవసుధా 

కశాది గృంథక ర. ఆతనికి క్రీంనాధపోతనలతో ' సంబం 

థము గల దనుట యసాామాణికము ఆతం డన్న 

మాంబాపోతెభూసపశతుల కొడుకు. ఆతని సోదపల వేళ్లు 

"వేలు, బ్రింత విస్పప్ట చరిత విషయము నందుకో కొంద 

తప్పుడు తార్మాలు చేయుచున్నారు. 

సెదకోనుటిశేమా రెడ్డి గారి మంతి)యు, ఫీనాభుని 

Me స. నూమిడి సింగన మంతి) 

కా మనుజో నతీషగ  ౦థమునకు నఖ రవం 

చెను, _ పదకోవుటివేవూ* రెడ్డిగా రనేకులకు, జ్యోతిష 

ప గొప్ప వైద్య ఫద్వాంసులకు లా 

నిన శ తులకు, నే వాచార్యులకు న నేశాగ హార 

ములు దానము వేసెను, ఆదానముల  గ్ష్లన్నింటికిని 

సనా థక వీశ్వరుండు శాసనకావ్యక ర్త, వారి నెదు 

ష్యములను క్రీనాథుఃే పరీకీం చువా(ను, 
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. వినిపించినా(డవు వేమభూపాలున 

కధిలపుఠాణవిద్యాగ మములు 

షి ఆం ఇ చి 

భాషించినా(డిపు బహుచెక బుధులతొ 
ల ఎవ య 

వ్యా -రీత్షణ ఎళలందు 

చ 

వెద(జల్లినాయపు విశపకర్ తాత 
అనో లీ 0 

కరూ పరములు దిజశాంగణములందు( 

౧ల్పించినాయివు గారపొాశ్రిని 2 

హార ఎన షధ కౌవ్య మాం[ధధాష, 

ఇని యెలం బెదళోవు'3వేవూవెడిగారి యాసాని*లే 
M౧ Go Gp 

ఫ్రేం నాసుండు మ. హ్. ము, 'పిచ్బాథి 

కారీ న వానో వీర ఫ్ర) వేమభోప తేక ఆపై 1 "సనక్ఫ్ళతు 

లలో నానండు చెప్పుళా న్నా6వా., 

“పెదకోమటి వేమారెడ్డిగారి కృతేలు న 

(1) శృం గార దీపిక ___౩ది యమరునతకమునకు er 

నము. అమరుళతక జం కు దీనికే గరవము 

'పాచ్చు. రసభావాలంకార నాయికానాయక లతమిగాది 

పషయనివాాముతో నీ స్ట. సెల. సుల 

ముగా నున్నది. ది ముదిత మయి యున్నది. 
(2) స సశతీసారటీక ఫా రండు నేలేళ్ళకుము .దు హాలు. 

పము నొంథి తాతివిహనచక్శిన రి సంధానిం చిన “గాబా 

స పతి? యను నేర్టూరు హిక్ళతి గాథలన ఎడి: సొరలిక 

త. య. సు చదకోమిటి వేమా రెడ్డి 

గారు సంగ్యహించి వాళకి వ్యాఖ్య రచించిరి. ఈగ ంధ 
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Ay 

సను మునక పంకం వ్య దస్ లా పికిమ్నాతినే ము 

పొరకనద. అద  ఓీరియ ,టల్ లెబిరి ((పాచ్వలిఖ3 

॥ స PF" ల ల్ గంగు, నూనూగూామోానాల నూ 

-9 

- న వ. చి ఎ త“ ఖ్ 

యమౌానవవఎన పైనిుల చిగాధాన ఎగలిసి చదనింగించి 
—9 

న్స్ క న్ హ్హ ఈ 
rs (3౮ "ధుని యా ౌలగంగ మిపుడు గానగాదు, 

ఉద నచట టి జంకత మయి యుడున, 
Gs 

అ 9 ౮ నాం అం ౧౨ ల్ ఉఇెం ( ~ xX - వెల ఎ రారాతేం చు హాయగా ఇదె యంండాెా భౌ స గ (౨) సావాల్వె 3 So 

ములనోల.. బెక్కొ-నంవగనయితేల్భష్న గ “థమ స A) 

సకారయు న, టిది, ము అతి గ ద్ ళన వలు వ్ న ల A. 
గో జ వ్. వి జ ఖు గ్ - య 9 హు ౯ జ నా సునొవ స వ గి డని ఖే గా ననొరిం నయం, సారా) men 

శు 

సళ్ల ము అది ఖిఎశంచును. న్ గారున మళెఘును 

! న్ షో. 
బరి త పనస వం దనక గ ధమ్ DD శస 

య 

ప ~ షస, so 6 అశం స ణు లారి 
౭౫౮౧ CA eA అరు x తం సే _0 

(ven 

నం కో ye OD కాసు విరినె నాంయనయుణ 

యీ ళా కత న హ్ ఇం క్త ge 

రి? et I సోః ము ఎఎుదచాపహాడంపుంబడే+- వె, 
య 

ర్ ర3 పా" స్. "ఖా ఎఅనునా సంధిము ఫ్పష్వువు 

వక యాన గు సంగితిచి : తొమణి;__ ఈ (గంధము 

ల ఫట. న్నది. కనిన లీసరగ్షజ చ 

EES IT Nas 
0 య 

“వాతా మది న సొ దాతా డాతాడే౩ fa మమ వ కోత 
వో (sg 

— ఇర ట్ అర్య ~ చ్ _ కారా దాతా చాభూః పెసకశోమటి వేమభూపత చిపముల 
మో 

త్ G7 al (2 
బత Ses ఆఅ వాలు “టర జి ఎచింఎతారా దిఢ-ం 

@ టు 

ఫో అ క డా 

అస్యా అపి దిశరికరః సెపకోవమెటి చెేుయాపెతెే చి క? 

10 
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“శితపోషణ రిపుళోష * బుధతోషణ సఖ్యథాషణాదిగుణాన్ 

ధత్తే దశరథరానుః [పా గద్య కలౌ రు కోమటివిభు వేమః ” 

వామనభట్రబాణుం చను కెపీశ్యరుండు “పదకిోమటి 
వేమా రెడ్డిగారి చర్నితిమునే “వేమభూ పాలచరిత ' 

మనువేర సంస్కృతమున oes రచించిరి, 

(శ్రీనాథుండే కాంబోలును "పున నోమటివేమా రెడి గారి మోద 

రచించిన వాటుధారలు పెక్కు-లు చాబుపద్యమణిమంజ 

రిలో. జూపషందగును, 

ఈ కాబమఘువనే కందుకూరు రాజధానిగా రాజ్య 

మేలు చున్న పన్న కోమటి రెడ్డగారి రువూశుండు గినలింగ 

పని Aer ౫ “చతు క్వేదతాత్సర్య ళీ a 
ర్మ గహ మనుపే రచించిన |పొథా సంస్కృత గంధ 

మునకు వ్యాఖ్య రచియించెను, ఆయన re 

సీశ్వరభట్టు అనుగొప్పవిడ్యాంసు. డుండణేను. ఆయన 

శోడ్చాటుతో లా రా గంధమును రచించిరి, 

పెదకోనుటత వమా రడ శగారిత ర్వాతెం ద శ్సుతుండు 

రాచవేమన మూండేంద సుమా త మే రాజ్య ములెను. అంత 

టో. నొ డపీటి రెడ్డిరాజ్య వుంత మందిను. కాని 

పెదకోమటి వేమా రెస్టగారు తాము. జీఏంచియుండఈ. 

గానే తమ్ము. డగు జల చారెడ్డిగారికిం గొ, డపశ్లొదుర్ల ము 

రాజధానిగా ద|తాంత దేశమును గొంత రాజ్య మేలు 

హొనం బంచి యిచ్చి సఘంంప్డి 
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“ పెదకోమటిమాచేంది * వేధసా నిర్మిరో ను పః 

ఇంరే రు నృపా విశ్వామితేణ నిర్మితాఃి 

అని య;ిీాయన పొగడ బి సను ఈ రెడ్డిగారు (వ, 1414 

సం||రనముూనను, Un ద “తిప్పయరె రెడ్డిగారు 

(1 1415 సంర మున చేసిన గ హార ఊానశోస నము 

లున్న పి, 

మదకో వతి నూనె రెడి గారు కాంకపనితో 
Ge ౧౧ 

రాజ్య షుంటచు 

టక్ లంక క 

లర లం ఆన, అమి? వివ్వన్నిరూధథరావా స్థానను ంబ్ దిపూర్త్ణచంద్రమ స 

“గద్య బాణర వేః పెద్యే_పి తెధెవ కాళిదాసకివేః శ 

ఉద్ద్వ్యలతరాష్షభా షాక వితాసామాజ్య పట్టబంధస్య 

పుత్రా యాన్నయిసుక వే; (శీభార ద్వా జిగోత్రాయి” 

“అనుజేన పాణీబదరీర్భలపాణిని ఫణి 3మార్గెణ 

ఆపురారి సుకవిమణినా సంస్కరయి నే స లక్ష్మణం రామమ్” 

“పాల్లుమి శ్రీంరగురోః పంచాక్షర మం(తపొనరుక్త స్య 

బలపభ్మిగామము  నృగహారముగా నొసంగెను. తర్వాని 
గ్రా య 

నత్సెర మున మూాబాెడిగాగి కువమూరుండు తిప్పయ్య 
G గ 

రెడిగారు గుడివాడతాలూకాలతో బామటతుదగ్గజం గల 

యేకమకారు (గామమును (పతాపకుదజేవున భాండా 
గారాథిపు. డగు మలనకు మన్నం డగు బంకమలయ 

కక. ఇక 
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యను బాహ్మణునిక్ దానము వేసెను. తం డిక్ కొకుకు 

క 'ద్రఅవగ్గజను నర హారి యనువి దాస్ట్రంసు. జాసావనపి గా 

నుండెను, న్ 

ఇొంకవిటి వ న కా టీకాండపల్లి ఈష 

విఖాగవమును న్ కడిపోయినద. వెయుగోటివెలమ రాజులు 

కొంచతభాగమును, విజయనగర గాజ్యము కొంత భాగ మును, 

వేమవీరభ[చాశెన్లు కొంత భాగమును గొనియుంగుబు, 

వవువీరభద్రారెడ్డు 
E lA Sy Sew "-డఏటి రెడి 

జ్య ము కరాలిపో( గా గ్రనాథు6 క టముసయి శు. 

త్య. నున్న రాజమ చా ధకర ె డ్డగాజ్య ముసకు( 

జేనాడు. అుతదాశ (నాథుని కాశయ. మయిన 

"పదకొమటి వేమా రె; Es ద్రైబలక మైవ్రు కాజ 

మ హౌందనర రాజ్యమును బంపొంగడించినవారు-.కుమూార 

గిరి రెడ్డిగారి కుమాకుడు ఆనపో తొ రెడ్డి, అ వీంభ దా 

వష? శతం డి అల్లాడ రెడ్డ, పు జ రెడ్డి, వత్తు 

త్తుంండు కుమార నిదర og బి రెల్తకు తు బాల ద సల 

మున క్రీ. 1890- 1420“ ase నడిమి కాలము వ. 

జనిపోయిరి, తేజము పాందడవర రాజ్యము కాటంను 

వేమారెడ్డి గారి కుమార్తె యగునని తల్లి మూలమున. 

దద్భర్త యగు పీరభ దా రెడ్డిగా గారికి సక్రమించెను,. విర 

భా రెడ్డి గం? స యగు సఖి యన్న మం లీనా 

భునక బంధువు. తొల (నీనాథు. డాతవి (పాపుం బడ 
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సెను. ఆశని ఇంగిత ముగా వ. 1130 కిం దరునాత భీమ. 

ఖండము. ౧చించెను.. ఆకృషియవతిరణికళో.... వేగువీర 

భః గా కెడ్రను న (క మమునగా 1430 నేర్వాత 

స నాధు.ం రాజును వాళ్ళదఖనప ““ఏరభ్మ దా నెక 

నిద్యాంసులి” ప ' 

ఈ ఇలను ,కీనొధురితో పాటు రాజమ హంది 

వరమున సిశ్ళ ద కొమ్ము నామామ్యా, డసీ మట్ొెక 

ణము 'ఛకని యు తెరు. అతెండు ఏింభదా9రడ్డిత ము 

డగు దొడాెడి కింకితముగా శినలిలావిలాస మని పొ 
Co (ay 

ప దంగు రిం నెను, 

ఏంభచాగరెడ్డిగారి కి ౧కితీముగా అనాథ "కాన్స్ 

కుండము రచించెను, శ్ర గ్ శాంధ్రకి ర్ నింతి 

తీరువా(డు, తడు తెచ్చూ ర్వాంధక వులుచే ముఫుగాణాం 

ధీం. దతికం జూల నూస్పు నట్టఎచినాండు. కానీఖండ 

న పతకం మాలను "చె న సస రారని స్వంత 

( జంఫ ము లునో లె  జెలితించివాండు. భీముఖు. కు 

గోడానరీతీం చే? దిన్న వెభననర్ల న మనందగినది. కాలీ 

ఖం శము re మయిషను: సితే తాన 

దనయిచ్చ నచ్చినతీరుళః గొన్ని ఫొ) త్తవిషయ ములం 

జేర్చి కొన్ని మాగ్చి మూలముణొ నంతగా సం బంధము 

లేనితీరున నిపాక మయిన పిబంధగ య్య తో స్వతంత) 

కృతి యనంధదగినక్సు. రచించినాః:డు.. తెలుగు కాళీ 
లు 

వ సెపరుగాని కాలీవమూహో ప పం స పురాణకగ థా 
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కు. కొరి చదునరు. అది పాఢాంధిక వి తాపరి 

కత కొయి చదువందగిన ప్పబంధమే. ఇస్తే శివరాత్రి 

మహాత్మ్యమని మజియొక (గంథమును శీ)నాథుండు రచిం 
చినాండు. ఈశానసంహితలో డానిమాలము నూటు 

న్లోకములు గలది. 'తెలు;గుగ 9౦థ ము నిచ్చలనిడిగా సర 

నలతో, కృంగారపసక్సు లః 6 బెరింగినది పు రాణాంథి 

కగణ మని చేరే గాని ఫ్థీనాథుపి తెలిగింపు లాయన 

యిష్టపికార ము సాగినవే, ఫ్రం నాథునకుం బెండకవితా 

పాకముమిో:దం బీతి, తదనుగుణముగా నాతడు. గింథ 

గంథిమయ మయినశ్లీ హర్షనై వధమును 'జలింగించి 

నాడు. ఆయనడెందము మెచ్చిన క ని తాసందర్భు మ్, 

“హరచూడోహరిణాంకవకతయు( గా 

తాంతస్ఫురచ్చండికా 

పరుషోద్దాఢపయోధరస్సుటత టీ 

పర్యంత కాఠిన్యమున్ 

ల రసత్వంబును సంభవించె నన(గా 

సత్కావ్యముల్ దిక్కు లన్ 

జిరకాలంబు నటించుచుండు( గవిరా 

బీగేహరంగంబులన్ .)” 

ఈయన గ్రంథములలో నెల్ల( గానీఖండము పండ? 

ఇబాణిన కవి తారచనాశ్ండీర్య ము గలది, వ్రటిక వితా 
. ల) 

వెభవమునగం గారణములను లీనాథుం. డిటు చెప్పు 
ర్ం ౧౧ 

కొన్నా డు. 
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స్తీ ఆంధ&తీ మామండలాఖండలు ౦ డైన 

వేమభూపతి కృపావీక్షణందు 

ఘోడెరాయాంక సద్దురురాయభీమేళ్వ 

రస్వామిపదస మారాధనంబు 

క మిల్మ్నాదినిలయమార్కం చేయళివమౌళి 

చంద్రాంశునవసుధానారధార 

వేదాద్రినరనిం హవిపులవక్షస్ట్రలి 

కల్లార మాలికా గంధలహరి 

కారణంబులు ను వ్పోధకములు గాంగ 

సంభవించినసాహిత్యసొష్టవమున 

వీరభ( దేశ్వరు( (బబంధవిభుని. జేసి 

కాశికాఖండము( దెనుంగుగా నొనర్తు 

ఈ సాషి సాషవకాగ న్ న. నొష్ష న్ ణము లెల్ల (శ్రీనాథునకు రాజ 

మ హొంద్రవర మున సమకూరిన వే, 

ఇట్టి క పతా వైభినముల వెలయ(జేయుచు, సర్వ 

సౌఖ్యముల ననుభ పించుచు ని౧ సుమం చుగా న 1450 

స గ రి న 0 సు న ౧ సం|| దాంక శ్రీనాథుడు తోడను పాంద్యి రము న రెల్లి 

నాడూ. అంతలో రాజమ'హాంద నంమున వేమవీర 

భదా” రెడ రాజ్యమును నంతరించినది. 
ర య 

రఘునంశమున దశరథు(శు రాజ్య పట్టాభివ కుం 

డగునాటనుండి మహామం(లిగా నుండి దనరథమపహా 

గాజుమంణము మొదలుగా? దద్వంశ కేశ ముల నెల 
ఇవి, 

ననుఖ వించు చు సుమంతుడు చిరకాలము జీవించినటు, 
య 

మన (శ్రీ:నాభు(శును బెదకో మటివేమా రెడ్డిగారి రాజ్య 
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లాభ మునాటినుండి వదడాసాశమున విద్యాధికార్యున్ను 
ళా 

తోదోోగము వహీచి, be 
~~ 

ములు వీదప రాజం. హౌంద్య) సర ర రెడ్డ Ra సములు 
గి 

సమసిపోయునపిదపః గూడ బీ ప దీర జీఏతమును 
లిం 

ఒబరువ్రను మోొపీన*ు మాపనలనసినవా( డయ్యె. డానీ 
౧౧ 

నిక సరింపను, 

మహావెభన వమనుభవించిన రెడైరాజ్యు మీ టుత 
చ Cz 2 యం 

రించినము వాయ చిరిగి చదర అయినబ్లు లాను 
గి 

శాదరులుగా. గొన్ని చోట్ల ass నొలుతున్సు దె, 
డు 

ఆంధాాభ్యుదయమునకు వ్ల ట్ట తో డ్పచుచు నష రు 

గద్వాల, సనపర్తి, ఆశ్చకూ, వోహమకొంపు. ముంగాలు 

ఇంఎను సుంటూరువుంచతలముల రావూకగు _ రాజధానిగా 

వజ నునగర రాజులకి ద క్ పటన నవత 

రాఘవరెడ్డి వెన్నెలక -టి సూర్య నార్నునిచెం బదునె'అుస 

శ తాల యూర ౧ ల సు సిషుప్పురాణమును నాగ్మథుః శతి 

ఏించెరు. చూ మ స న ధుని ప్రార భక రలు 

| పొఢిఏ దలణించుచు మూూలానునార ముగా జూల బా 

ముగా నున్నది 

గోదావరీతీరమున బిక్క-వనోలు ఈజిగా 

రాజ మేలి: కామినేని వారు కృతిక ర్ర శ కృలిపతె లై 

యాంధభావకు. జూల న తుం “నూర్చిరి, పట్ట 

మెట్లసోమనాథక ని కామినేని కామిరెడ్డి గారి న పశ్యరుండై 

సూతసంప-తొది గ్రంథముల ర; పుం ఈమ హాక ప 
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గచనము చాల మేలయినది. కామినేని మలారెడిగారు 

పట్ట్బ్మకవ ర్రిచర్మత మరలి (పశే స్త స్మ బంధము న రచించిరి. 

వీరియాస్థానితో See ములు వెలసినవి. పణునే 

డవశ ఇ తాపంతో సద్దంకినీ ములో ని మూగ చిం తపలైలోం 

బుటు i (0 ధదనిడ చేశసంచాకియె వేలకొలంది 

యాట వెలంగులను మ. జి వజ్వర ౧౫ ములపై నాట్య 

మాడి చినదొడ్లక ఏ న పద్యక ర్త వూ రెడ్డిగారు 

రెడ్షిజాతి జగజో జ లి ! సహజ॥ సితాధారల యూటగోడ | 

న చారల, వనప ర్తి ఆత్మకూరు, దోమకొండ; 

వునా అగు పెర్వెలసిన కాలముననుండి.యు 

నంధ్రనాజ్మయాభ్యుదయ మున కెంటే తోడ డ్పడుచున్న ఏ, 

గదాగలలో ముష్కైపల్టి సోమభూ వాలుని కాలమున 
లు 

కూతాొద Ca sre) మహాోక వు యధ్యాత్మ 

గామాయణ ముకుందపిలానాది (గంథముల బటెక్కి-౦ 

టిని రచియించినాండు. సోమభూానాలుయడును సంగీత 

సాహిత్యచతురుడై  స్వయము  కవియె జయదేఃగీత్ర 
గేోనింద దము పద్వు ్స్ ₹యురాత్బ] ముగా. జాలంజక్క-గాంజెలిం 

గి- చివాండు. గ ద్యాలసంస్థాన మునలెవే ఆత్ళికూరు, నన 

స రె, దొ మకొండసంగ్థానములును గపెిపోవణమకున, 

పష _.నమురతుణమున నాడికి పం 

నేండును నై జాంరాప్హ ముక్క ర నులనీమలో, నుథ్యారరు 

దేశము న సుగుణగణ్యు లగురెడ్డి డ్లిగృహన్థు లెందణ్ో 

గలరు, అందు గన్ర అందలో కలరు. ఆం ధాభ్యు దయము 

Il 
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నకు నాడు నేండునుగూడ కెడ్టిసంనుము గొప్పయాలం 

బమె వెలసినది వెలయుచున్నడి. నేంటికిని నాంధధసార 
ర 

స్వత భాగ్య భాండాగారములో రెత్డికులము వా రొకగొప్ప 

భాగస్వాము లనియు, "రేపటి యాం భాభ్య దయమున 

వా రొోకముఖ్యనిర్వాహకుల నిగోవయగల రనియు నారి 

యడ నాకు. గలపరితోషమును మరల. (బశంసించు 

చున్నాను, 
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(పజలలో హృదయపరి పాశము మాలగా నేర్పడి 

నప్పుడే కనిత్వము, సంగీతము, శిల్పము మొదలయిన 

సుకుమార్కిభల సారస మును గు రంచుట జరుగును, 

(కూరహృదయులు సుకువూ+రకళల గు ర్రింపలేరు, వానిని 

రశ్నుంపను లేరు. జాతీజ్వేషము మతజ్వేషము మొద 

లయినవి చెల వేంగినపుడు ఏనిక్ వినాశము తప్ప 

నభ్యుదయ ముండదు, పయికారణములనలన (కి, 
న 

౧౫౬౫ నాండు ఆం|ధ దేశ మున సంగీతక శ విధ స 

(బాయ మయినను నంతేకు నూజెండ్ల కుం బూర మా 

కళ్గకుం (బాణము పోసినమహానీయులను గూర్చి యించ్రుక్ 

ముచ్చటింతను, 

అది. యాంధబేశమున శ్రీనాధుడు, పోత 

రాజు భవ్యక వితేలు వెలయించిన బంగారు కాలము, 

ఆకాలమున ననగా క్రీ. ౧౫ శతాబ్ది (ప్రథమ పాదమున 

తాళ్ళపాక అన్నమయ్య యనుభ క్రనీఖామణేి కడప 

మండలము తాళ్ళపాక (గ్రామములో నందవరీకస్మా ర 

(బాహృణకుటుంబమున ననతెేరించినా'డు. అతనికి. బదు 

నావ యేట స్ట వేంక ే శ్వర స్వామి (పత్యకుమై వర 

కవితావె భవనము. (బసాదించినాండంట! ఆనాంటినుండియు 
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సాతండు దినమున కొక్క-సంకి ర రనరు( దక్కు_వ కానటు 
cn 

జెబ్బది తొమ్మి దెండ్ల దాం ఈ పలి అతు 

చుండోను, 

'తాను జన్ననో న్నా ర్ల బాహ్మణుయడె నను విశ్ష్టా 

బై్వైరమకనాను రష మునకు, నర్భాన తార వెభ నమునకు, 

గర ణాగతిమాధుక్యమునకు, శ్రీ చేంక శేశ్వరమా వోత్మ్య 
మునకు లోపడి యకహోబ- బస 

శరకోపయలతికిష్యు (డై అ వమతీమును స్వీకరించినాండు 

పరాంకుశయతి ప్రభృతులు “దనిడ వేదాంతమును వెల 

యించి నట్లుగానాళ్వార్ల సం; జదాయముకు జక్క_గా నను 

నర్తించి  యుసనిషదర్గ న "లతో, స్వానుభవ 
నివేదన ములజో, సవరనీభావతో, రససంగీతకలావిలాస 

ములతో సర్వసులభముగా సంక Bron నం|ధథ 

వేదాంతము నవతరింపంజేననాండు. ఇప్పుడవి యన్నియు 

దొరకుట లేదుగాని యాత (గడు ముప్పది రెండు వేలసంకీ రన 

ములు గావించినాడఃట, స్వామి నొక సంకీరనలో 

“నే నొకండ లేకుండితే నీ కృపకు ప్మాత మేది 

పూని నావల్ల నే కరి ఫొందేవు నీవు 

అని హాచ్చరించినా(డు. ఈతని కృంగారసంకి ర్ర ర 

నాంగ మిన్నూ రేండ్ల తర్వాతే న్నేత్రయగాను, అధ్యాత్మ 

సంకీ ర్రనాంశే మటుత ర్వాత నూజటేండ్ల కు త్యాగయ్య 

స నవతరించే నన. జెల్లును, 
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అన్నమయ్య బాల్యమున ఏ'ద్యానగర నా మాజ్య 

మును సాళ్వునరసింగ రాయం డాక”మించుకొను పయ 

త్న మున నుండినాండు. అన్నమయ సహాయము గొని 

వేంకటిశ్వగస్వామిదయతోం. గొన్ని యేండ్ల (పయత్నేము 
మోంద న'తండు య. ఉనాడు, అన్నమయ్య 

నందలా లెక్కించి యనాధారణ్మనైభ నము సనుభవింప 

చేసినాడు. రాయా bs డన్న మాణార్యుని స్వామి 

మోద శృంగార సంకి కే రసములు పాడ(ంగోెను, అన్న 

మారరు డను, 

నాద నామ (క్రియ 

సు ల్ల వి 

ఏమొకో చిగురుటధరమున యెడనెడ గిసురి నిండెను 

థామిని విభునకు వ్రాసినపతిక కాదు గదా 

లికి చకోరాక్షి కి( గడకన్నులు గెంపె తోంచిన( 

చెలువం వీప్పు డిదేమో చింతంపరె చెలులు 

నలుపున6 వ్రాణేశ్వరుపై నాంటినయాకొనచూప్పలు 

నిలువున( బెరుక(గ నంటిన నెత్తురు కాదుగదా॥ ఏమొ॥ 

అన్నమాచార్య చరిత్ర పీఠిక ౫౧ పుట: 

ఇట్టి కీర్తనలు తనపైం గూడం జెప్పంగో రెను. అన్న 
మయ మ. కోపించి రాయ డన్నమయకు 
సంకెళ్లు వేయించేను. పాటలు పాడి యన్న మను సం కళ్లు 

విడంగొట్టుకొ నెను, రాయ డన్నమయ మహాత్మ్యే 

మున క్చ్చెరుపడి శరణాగతు 6 డయ్యెను, అన్నమయ 



86 సింహావలో కనము 

ర. ౧౫౦౭  దుందుభీ ఫాల్లునబహుఖ ద్యా్యదకినా(డు 

దిన్భ భామ మందినాండు, ఆనాడు తండినిగూర్చి సెదతలిరు 

మలాచార్యు (శు చెప్పిన సంకీ రనము. 

(శ్రీరాగము 

హరియవతార మీత(యు అన్నమయ్య 

అరయ మాగురుం డితం డన్నమయ్య ॥ పల్లవి ॥ 

వెపంఠ నాథునివద్ద వడి( డాడుచున్న వాయి 

ఆకరి మె తాళ్ళపాక అన్నమయ్య 

పు స నే క్ విష్ణు షాదమందు నిర్యమె పున్నవా6డు 

ఆకడీకడ( దాళ్ళపాక అన్నమయ్య ॥ హరి ॥ 

తీరాబ్ధిశాయి ని'మై నేవింపుచున్నవాండు 

ఆరితేరి తాళ్ళపాక అస్నమయ్య 

ధీరు(డై సూర్యమండల రేజిమువప్ప నున్నవా(యి 

ఆ రీరుల( దాళ్లపాక అన్నమయ్య ॥ హరి ॥ 

ఈవల సంసారలీల నిందిరేశుతో నున్నవాండు 

ఆవటించి తాళ్ళపాక అన్నమయ్య 

భావింప శీ వేంకసేశు పాదములందె వున్నవౌ(గు 

హావభావమై తాళ్లపాక అన్నమయ్య ॥ హరి ॥ 

అన్నమాచార్య చర్చిత పరిక ౭౫ పుట 

మటి తర్వాత నత్సర నులలో నాతని తీఠదినమునాండు 
థి 

వప్పిన సంకి రనము, 
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శ్రీరాగము 

దినము ద్వాదశి నేడు తీర్ధదివసము నీరు 

జినరుంద్ ! అన్నమాచార్య [| విచ్చేయ వే || పల్లవి il 

అనంత గరుడముఖ్యు లయిన నూరిజనులతో 

ఘన నారనాది భాగవఒలరో 

దనుజమరను( డైన దైవశిథామణితోడ 

'నెనుకొని యారగించ విచ్చేయవే "దెస ॥ 

వెరుంఠాననుండి యాళువారలతోపలనుండి 

లోకపుని వ్యముషులరోన నుండి 

గ్రీకాంతలోడ నున్న శీ వెంక పేక, గూదచి 

ఈఏడి నారగించ నింటికి విచ్చేయ వే ॥ దిన ॥ 

సెంకీర నము తోడ ససకాదు లెం( దాడ గై నే 

పొంఠపు శీ వెంంట్మాదైెభూమి సుండి 

లం3 శీ వెందటగిరి లత్ష్మీవిభుడ స్ు 

అంకెల మాయింట విందు లారగించవే ॥ చన ॥ 

అన్నమాచార్య చరిత పీఠిక ౧౩౦ పుట 

అన్నమయసం: రనములు రాగిరేకులసెం చెక్కి 

'దేవస్థానమున దాంచినారు. . ౧౫౬౫ లో విద్యానగర 

పినాశమువోం దిగుపతి చేవసానవెభవము తికమక లె 
ఎ క ఖా 

తాళ్ల వాక వారి (పాభనము తౌర్మారె వారిసంకి రన 

(పఖ్యాతీ సమసీపోయినది. కొంతకాలము చెల్లిపోయగా 

మట్టరాజులు మరల స్వామినై భవము సంరవ్న్ంపంగా 

కీ. ౧౭౦౦ |నాంతేములయం౦దు మరణ శేకె తసాగినది, 

అది యిప్పుడిప్పుడే గొప్పగా గు ర్తింపనగుచున్నది, అన్న 
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మాచార్యులయు, తన్ను తుడగుపెదతిగమలా చాకు లయు 

విగ హాములు రాగిలో, లా వులంచినవి దొరకని, 

అన్నమాచార్యచర్మిత మని యన్న మయ మనుమయే 

రచించిన గంథము దొరా సరా రనముల మ్నుదె 

ణము నాగు మన్నది, అన్న మయనసంకీ రనముల (ఎఖ 

టిక్, దాళ్లపాక నారి వంశగవితాగారి పములకు. దగినటు 

లన్న మాచార్శొత్సన మును దేశస్థానమువారు గొప్ప 

యుత్పాహముళో సాగించుచున్నా రు. గొప్పయూంధ 

గాయక లందు బాల్లొనుచున్నా'రు. త్యాగ రాజసం ర్ల 

నలక ౧కు నన్నూ జేండ్ల పూర కాలమునా(టిస యగు 

నన్న మాచార్య సంప ర్ల రవముల నాంభులే జగ గ్పేఖ్యా డక 

డేనలసి యున్నారు. 

పల్లి, అనుపల్ల ప్క, చరణములు ననువిభాగము 

లతో నేండు నన అ తా. రన ముల కన్నమాణచా 

రుద సక ర్ల రయంట |! యత్మిపాసలు గలిగి సమము, 

మ విషవువుఎు ననిమఘు _లఅయగులపాదములు గట్రిగ్భి 

(పకిపదముతుదను స నన్ని పదములకు నేక వాక కత కల్పించు 

పల్లవి యనువేగు గలతొలిపదము గలిగి యూభోగ 

మనువేరు గలతుదినుదాపదము గలిగి, ప 

పక థు వాక్యలగున డిమిపదములు గలిగి యొప్పారగంయు 
మునకు నిబంధమనువే రవి DE అర |= 

న్నాయు, రెండుచరణములున్న చో (దొలిపదము పేరు పల్లవి 

యనియు నది యొక్క చరణమే కలదైనవో శ్రిఖాపద 
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మనియు. బల వియున్న చో కిఖాపద మక్క-అలేదనియు, 
ఇటా 

నఖాపద మున్న-వో బల్లి యక్క-అ లేదనియు నన్న 

మయి చెప్పినాడు, అ రనము లనేక రాగములలో 
any 2 

rN నుక్నని. వేళ్ళొక్క. తీణననే యున్నను గొన్ని రాగముల 

అత్ ములు చాల మారినవ(తు! వ. వర్కొ-న్న 

నాగములయు గొన్ని యిష్తుడు డునలోనే చేసట! 

ఆమూానాగనగ ములను సనా సు గెంచి గయా గ. రనములను 

భాూమఘలుక.ను రాగ గును క ముయినంతే వణ సంప 

దాయ, సశారము సలల శ్నీంచుటకును సా 0[థగాయక 

వసు లఫిలల మస గాక ! 



కా 

వచనరచస-తాళ్టూకవారు 
ఆంధ వాజ్మనయునున. బాచీశకా లగున వచన 

కొొవ్యరచన ముతగాల గానరాదు. భార తాదికృతు 

లలో. బద్యరచన ములనడుమ నెఢనెశం గానవచ్చు వచన 

రచనలే కాని నచనైకరచనలు చాలందక్కున. పదక 
రచన లంత కింకను జాలం దక్కు_వ. తిక్క-న నిర్వచనో 

తరరామాయణ ముక్క శు యట్లెది వేర్కో-నం 

దగినది. సంస్కృత మునం బ ద్ర్యైకర చనలే యెొక్కు.న, 

చంపూరచన అంతకుం. దక్కు.ప. గ బై సక రిచనలును 

దక్కు వె. దద్నేణ దేశ భాషలలో. గ రాటక మున 

వాకసీరు గద్యరచనలు వాలం గలవు, అపి (పాయిక 

ముగా ఏరశే వులు భగవళ్స్రార నాత తార నిరూపణ 

పరములుగా రచించినని, అట్రర చనల బెక్కి_౧టిని చేర్చి 

క ర్నాటకులు “వచన కొస్ర్రుము అనువేరం బేర్క-నిరి. 

కొన్ని సంప్రటములుగా నిటివల- ఇజాన్ని (బకటించిరి, 

కన్నడమున నాయారచనము లిచుమించుగా6 బండేం 

డవళ తాట్పనుండి యారంభ మయిన వనవచ్చును, 

(ద్రవిడనునం (శ్రాచీనకాలనున వచనైకరచనలు లేనే 
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లేవట! వ్యాఖ్యానరూప వచనరచనము లుండుల గాక 

యపి వచనకావ్యర చన లన6దగినవి, 

సంస్కృతమున వచనరచన ము లెజంగు లని 

వామనుడు కావ్యాలంకార సూ తీమున నిట్లు చెప్పి 

నాయడు, 

““కాన్యం గభైం పద్యం చ, గుదం Dew 

మార్ష్మ ముత్క-లికా| సాయం చ, సద్య భాగ వ దత 

గని, అనావిదలలితపదం చూర్షమ్, నిపరీత ముత్క.లి కా 

నాయమ్” అని. 

పద్య పాదభాగమిల కలయికిణో నృ త్తముల 

వాసన దోంపిం చు చుండువచనరచనము వృ శ్రగని. దీర్వ | 

సమాసముల గడవిడలు లేక శేలికపలుకులతో నుండు 

పొడిపొడిఎచనరచనము మార్గ ము, దీర సమాసముల 

గడబిడలు గలిగి, యుద్దత్రేక్ళులశో నుండు చన ముత్క 

లికా| సాయము నని, 

వా మనునికిC దర్యాతివాం డగువిశ్వనాథక విరాజు 

నచనము_ నాల్లుదెజంగుల విభాగించెను. “నృ త్రలేశ 

విహీన మయినగద్యము ముకకొము వృ త్తగంధి ఉత్క 
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లీశాా పాయము మ. నని నాటు పిధములు. 

తొలిది సమాసరహితము,  నరెండనది నృ తభాగము 

లన్. గూడుకొన్న ట్రెది. వముూ-డవది దీర్ణ సమాసా 

ఫ్య్టము. నొల్లనది యల్బసనూసక ము,’ 

పయి రచనా పేద ములలో రెండింటికి మూతము 

తెలుగున భారతాదికృతులగలోని నచనభాగములనుండి 

లత్య్వము లః చూపవచ్చును. (పాయికయుగా( గిలి 

యమువారి రచనలశోని వచాగచనములు మూర కము 

లన(దగినవి. నాచనఫోమన, పోతిన (పభ్భాతుల గననలు 
గొన్ని యుత్క-లికా[పొయము లననచ్చును. వృ తేగంధి 

రచనలు తెను౧సనం (బాచీనకాలమున నంతగా లేవు. 
(పబంధరాజవేంక టేశ్వరవిలాసమున _ నృ త్రేగంథి _నచన 

గచన లున్నని. నేటిశాలమున (శ్రీ గిడుగు. ఇమ 

మూ ర్లిపంతులుగారు రచించిన సర పాందెను యుగమ్మ" 

వృ త్రగంధియే. మచ్చుతునుక వ 

EY దాల్పుణ డొగింజిన్ని మాడ్క్ము-ల( గాద 

“తెనుంగు. దెదువులర చ్చ హీర్సరులార ! (కందను లాలు 

నేసిన నే నయా! యణనున ' మెజయుచు నాయోపు 

కొలంది. 'దెనుంగుంజనువులగుణిచి జాను మివులంగ 

వొలిజెనుంగునుడు లనం  చేటతెల్ల గను స 
'మొక్క-౧డు వినిపింతు మిమ్ము మోడ్చయు నికుశోయి 

(మో(కరిలయబడియు _ నెజిగియు. గే వార మొనరంగం 

* చూ- ఆంధసాహిత్య సరిష్బ్మతిక సంపుటము ౨ సంచికి ౩, 
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ని మ వండుకు సాలింప్పం హ్. మోర పో లెను 

నేను బాబా త సములు సాలం జదున శతక? 

గ రాటక్రమునల గూడ న. తిన భి రచనము 
ల ల 

లున్న పి. రామాశ్వమభాదుల-దు లత్ష్మ్యుము-ు మూడ 

సస్సును, 

సంస స్య మున నాసహ్ర్రనుయముు నా గాన్న ము గోలు 

గులర్ చనములు నుస్నగి, కాదంబరీ, నషిక మూర్ చరి 

యన సిలన చావా | ఇ భలె లందును స్. భగ న, దామూ STS HE 
సారం లాడ గ ద్మదంయము? స బం బల్కు. రిక 

సోమనోభంని గను గ . మునంచగుము వనికి లమ 
ఫీ న 

ము లున్నని. శీభగ నద్యామానుజాచార్యులవారి గద్య 

త్రయునుననుండ ము ేజ(గుల రచనలకు మచ్చుతును 

ఇ 

Sec CO risers ste een 
౯౦ 

౮ న వ అమ్మ్ దే ర 

Os కుణామ్ము 7, ము వూంగో చితిషి సఇపా పివెవ 

aD 

నముహోదణ్, అనను తివిదిత జల భూతేజా తయా భార్య 
Mo సల్విసజ్కు-ల్బ, ఆపన్చఖి, కాకుత్ స్థ 

శ్రీమన్నారాయణ, ఫురుబూ త్రిమ, (శ్రీర బన "ధ, ప 

2 Ws జా 
నాగి ౩ 'మో=స్తుతే ' ఫ)ంజ్లగద్యమ్ ) 

ర 

స్ట ee గగ పవ దూ 

"నీవ శెకరతిరూపనిత్యె నిర సద నిరతినయ వ 
యా 2 a gg “a 

థ(ర్వాద్న్యన స కల్నాణసణగణ  సపాసన గరుడ పముఖి 

లోకశంగ్యా, పృణతా టారు ఆ(*తెవాత్సేలె స్టర్ 

క్ 
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నానావిధాన సపరిజన పరిచాగికా పిచితచరణయుగల 

పరమయోగి బాబ్మనసాపరి సేద్య స్వ రూపస్వ భావ స్వాభి 
మతి ఏనిధవిచి తాన న భాగ్య? కోన్ పక రణ భోగస్థాన 

స. సము హోవిభ వాన న న పరిమాణ 

నిత్య నిర్ తిశయ (శీనెక ఇనాథ- 

(శరిణాగతిగద్యమ్ ) 

వృ తగం ధిర 

(పత్యగోన్మీలిత సరసిజసద్భశే నయనయుగలం౦- 

స్వచ్చంలబీము' ఇత్ర సజాశమ ఆ అత్యుజ్జ్వల వీత 

వొాససం - సయం పభయా అఠరిర్శలరూా అతిరీత 

లయా స? మాణే క్యా భయా ల మహ. జగ 

ద్భాసయ సమీ యా న స నిత్వ్యయా వన 

స్వభాన లా నణ్యమయామ్మృతే సాగరమ్ - అతిసౌక్సు 

మార్యా దిషత్ప్రస్విన్న వ సాలా 0 

దివ్యాల కావలీవి రాజతేం ఆం న 
యి 

తోచనం = సమ్మిభమ్మ భూ లతను _ a హో 
= టు 

శుచిస్మిలేం యా కోమలగణమ్ యా ఉన్న సమ్ శ ఉద్యగపీ 

ha cn - [సియా 
య 

వతం - సోత్పలకర్థ భూషణక్టే భాలకా విమర్ష్శశంసిభీ 

నతు ర్భి రాజూనువిలమ్సిఖి ' ర్భుజై ర్వి రాజితం - అతి 

కోమలది స్వ రేఖాలజ్కణ్య లౌ తా(మకరతేలం, దివ్యాబ్లులీ 

యక విరాజితమ్, అతికోమలనఖావలీవి రాజితం, అను 
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ర'కాంజ్తులిఖి రలంకృతమ, త త్రీణోన్నలితపుణగీక సదృశ 
ఎన్ బె మ్మ Gs 

చరణయుగళ ము, 

* ఫి వాకుణగద్యను ) 

' "తెలుంగున లతణగ )౦థక రలు నవచనరచనల 

నిట్లు 'వేర్కొ_నిరి, 

“ర కనుగొన దాదరహిత టు 

పనుపతి హారం అహుముఖు రచనం 

బుస మటియు గద్య మదిదా( 

చదుంగుర్భుడుల వచ న మంట చీ దతచు ల గ పులా 

గద్యము యా సై ని సమ స్తభువనరయోొదకు 

ఫ్రప్పండరీ కాత్ష భుజగ షతెసింహాసనారూఢ మరినికరమ 

ఫుటతటసుటితసుగు చిర మణిగణపి భానిభాసిత పాద పీఠ వ్ 

నినాదాను కార గాగ నలలితనూపవు రాల: నృత చరణసరసిజ 

సర్మీత్సవాహ వ్తొం టర్ ఫిర్ నూత్న మఖలాకలిత కటి 

తటపిదేశ చతురాననజక నాళిక శోభిత నాభిసరోవర 

hs tre లాపుగోేసననిపు ణోదరి వీరసాగర 

గనయామనోబ “గేహీక్ళితి పఫుటవతస్ల స్థల కనత్కే_నక 

గర్వ పి క ప్రముఖ నాషణభూవత చతుర్భుజ శంఖు 

పంక  జసుదర్శనగ డా ఫర కరీటుక ౧డలాఖి గాము  యననరత 

ప్రసన్న వదన కెొండన్య వరద వి] యనంతపద్భనాభ సమస్వె 

నమస్తే నవమి (అన తుని 

యుగళ న స్నపదాంగుషనఖ మయూఖ లేఖాయితసుర . అ 

* ar ఆభ “వందాన్హి సోతంత్నల్లో ఎముల తునురి లుస్నద. 
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‘పక నందు గద్నుల కీగాం-మణియు నందు 

దరు గైదుభేదంబుల rN) మీనం 

శురు-గద ద్య్జయు, బిరుదగద్గ్నుయు, పరర వ దైర్య: ను 

నంబుము, విన పంబులు నన ష్ నం లైధును 

ప)మోద౧బుని వివధిమ్య్ము లే వినోదించు నందు గద్య 

సతర యన తె నరో. ఆ గట్ట =. అనుకిరిణా యు 

కిల అము సరితకు ౦ బిగుదగ దం - నంజబోవనా, త 
య ఫి OD ఉం 

పద బంధురంబు 12 వ నిలు నంళు ౨ మూరిక _ ది(నచన 
గా ౯3 

బహూున: నన పుర దర్శ్భిము లగు కుఛ ౫ శ్సాను రసన సమా నాది 

సమాసాదెత కల్బనానల్పజల్సితం బె వెలయు నందు రి 

వచనంబులు - బహాుప%9కాంరచనానిచయపా) మర్యమ్ము 

ప సంచరించు. నందు ౫ పన్నపంబు - లెన్నపిన్ననై 

బుజుమారగ్రమ్ముల నమ౫మించి పంతు. “సిపగతపధ 
౧ 

aq 9 = జ TU ములు మితిపిర హిత మ్ములె నస్వచ్భాక్ ల్పృనాగ రన 

ముగ్జల కొలందుల విలపిలు * 
<9 ల 

మాది లతగణా గంథక రలంతఈో ననంనుడు పదు 

నె దవ శత వాదు, ఆతియు చెప్పినగ ద్యలమీణమున 

కనుగుణముగానే కర్తాటాంధభాషలతోని |పాచిననచ 
ల 

న౩రి-చన లున్నని, లకుణగిరోముణి కారును Jo 

"వంకటరమణర్వి పదునేడవన వాబిపాడు గా౭బోలును. 
స 

అతె(శు నచనరచనల నె నువిధిముల విభజుచినాండు! 

ఆత(డు పేర్కొన్న “విన్నపములే” యనం తొమాత్యుండు 
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చెప్పిశగద్య్యము అగును ఇట్టి రచనము లొకటి రెండు 

మిష ములకు మించనికాలమున. జదువందగిన వై స్తుత్యే 

దేంతాసంబోధక  పచాంతములె యుండును, వీనినే 

తాళ్ళపాక వారు వచనగీ3ెము లని, తాళగంధిదూర్ణ కము 

లఏ కూడ. బీర్కొ.నిరం. ఈ విషయ మిం ముందు విన 

రింతును, అనన లాలన నాటికి దలుయున 

భఛారణ భాగవతాది (గంథముల నచనెకరిచనలు లేన్ర 

గాంబోలును ! ఆటివాని నాత-డు వేర్కూనలీదు. పదు 

నాజివ కతావినుడియే భారశ'భాగనతాదుల వచన క 

రచనలు తెయిలన వెలసినట్లున్న ఏ, లకు ఇగ్రోమణి 

కారు. డటి నానిని దాను పిభజించిన పంచసిధవిభాగ 

ములలో నప మగు ' వచనము గా” సిగ్గో 

చించినాండు. ఈతని నా.456 వ “పాడిపోడి పలు 

కుల [పసన్నరచన శాక్లి” సంస్కలేః ae లీకా|పాయ 

రచనగా సూటినది.  1పబంధరాజనిజయ వెంక శుశ(గ 

ఏిలానాదులం దింగను సరలఘు వచనములు, అంత్యాను 

(పాసచమేర శ చూర్చిక లు మొదలగు  నచనచ్నితరచనా 

(పభేదములు చయమూడందసును, మటియు సం(ధ్రమున నన్న 

యాదిక్వుల కృతులలోని యోశళా(నాంత  నచనరచన 

లను “ఆ స్యౌనాంతి గద్యము” లని పేక్కెనుట కలదు, 

అవి లతణశ్రోవిణికా రుండు చెప్పిన *ఏరుద గద్యము” 

లగు ననుకొ సవచ్చును, ల బరుదగద్య ములు సంబోథఫ 

నాంతీములుగా నండవలత నని యూతండు చెప్పినాడు, 

13 
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అశ్లే [పాచీనరాజుల విగుదగద్యములు నున్నవి గాని 
మూగద్య ముల కెల్ల సంబోధనాంతత నియతముగా 

నుండు నన్ననిర్ల్ణ యము నిలువదేమో! ఆశ్యానాంతి 
టరుదగ ద్యములు సంబోధ నాంతములుగా నుండను గదా! 

అనంతామాత్యుండు (వచన గద్య మనియు, 

లతుణరిరోమణి కారుండు పిన్నప మనియు! న్న 

తీరురచనము లని సంస్కృతమున (శీ భగన్నదామా 

నుజాణారుర్ద అ నారు గచించిన గద్య లేయమును బాలు. 

రిక సోవునాథుండు BN SD 

బురస్క. రిం చుకొని కర్హాటాం[ధములలో అ స్ట 

భకులునా గించినర చనము లయి యుండు నని నే నను 

మానించుచున్నా (డను, తేలుంగున నాకు? గానవచ్చిన 

యిటి రిచనలభోం (బాచీన మనందగినవి “సింహగిరి నచ 

స స గృృస్టమా చార్య సంక ర్రనము లసి 

నొమూాంతేర ము, 

మచ్చున శాతనివచన మొకటి :- 

“దేవా! పదకొట్ట్ల యజ్లాదిక్రతున్రులు నడపంగా 

నేమి, తొమ్మిదికోట్ల తులాభార౦బులు తూగంగా 

న్; యెనిమిదికోట్ల సున చానంబుల్యు నేడుకోట్ట 

గోదానంబులు, నాజు$ టు ME నయిదు 

* ఆ వచనములు రచియించిన  కృష్ణనూచార్యు(తు. కాకతీయ 
(పితాపరుదుని నాంటివా. డని యేకశిలానగర చరిత్రాదులవలన( 

చలియసగును. 
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కోటు క స్యాదాన( బులు నాలుగుకోట పస్ర్రుదానంబులు 
కసా. ది య 

నేయంగానేమి, మూ(దుకోట సత్యాద్యప్రతేంబులు సలు 
య 

సంగా నప fos ns దుకోట కున్న దానంబుు గాపింప6గా 

నేమి, కోటిన్నా నంబును సంతా నమ ప్రకా నావేకొ 
బార ణం౭బు నేనుకి ! పదివేల యజ్లా వెకతువులు నడ 

క 

విన చేవేం దుండు నిలు వెల్ల యాను జ. 

తొమ్మిదికొట్ల పటు. తూగిన దురో సధనుండు 

యమసఫు3 కేగెను, ఎనిమిడికోట సుఇర్ల దానంబుబు_ సేసిన 

కుందు పసితడక్ తపా సం 9 న్ చీకీ ౧చను, 

పనుకోట్ల గోదానంబులు వేసిన కా ర్హవిర్యార్గునుండు 

గోహత్యా Gorm వొతేవ్0బుల: బం డెను, 

అబుకోట్ల భూదానంబులు కాసినబ్లలి విస్తు పాదింబున 

చాకాశంబుం శేౌను. _ అయిదుకోట్ట కన్యా దానంబులు 

చేనీన ధువుండు కానీ న్నెతంబునం బం(డే డువేల యేండ్లు 

సీతం బె తోను, నాలుగుకొట్ల నస్రు దాన బులు. చేసిన 

మార్క_ంచేయుండు మతిప్నుం జాయెను రోయలో 

టున్న దానంబులు చేసిన ధళ్శజుండు యమపురి తొంగి 

చూచెను, కోటిస్నా నంబులు చేసిన కుమారస్వామి. కోరిక 

సరల చాయెను చేవా! మో నామాచ్చారశంబు చేసి 

భీప్మ 

దాల్భ్య రుక్నాంగ వ్. బలి విభీషణ భృగుగాంగేయా 

(కూర ఏదురాదులగస ప కమభాగనణో తీములు స 

లె రి. 'కాన్రన యని రామా నుజ స లు. (2 గ 

ప్రహ్లాద సరద పుండరీక Ws శుక నౌెనక 
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అనాధపతియెన స్వామో సింహగిరి వ-హరీ నమూ: మో 
దయానిధి,” 

(సింవాగిరి న్ హారి వచనములు) * క 
బల 
ర CA 

(ల 
ఠీ (అ (౮ ౮౫ £ 

* స్రీ, కటశేంసుకూ(తురి కౌగిటిలో ( దర్శ 

Oe) జెళ్ల పెళ్లస్వామి చేం6 గాదు 

కృష్ణమాచార్య సంత ర్రనంబుల( జౌ 

సింహో(ది యప్పయి చేతం గాటు 

తవ్యంపు(గొండ సంభుర్దణీ ప్త 76 వ. 

శీ కరూర్మనాథున చేతల గాదు 

శారరరా ండని జొలబిడి కెండయును LU» Bis 

జెన్న మల్లేశుని చత్రం గాదు 

పవన జివననిరామూాటయవ*శఘోటఏ 

చినన్న దండెమీటులు గావు 

గోమాంనధుగనుతణర వంబు 
(ఈ (a 

& 0 రాసంగిసబంకిమంటి పువ్వులు గావు 

యవనాధము౨ చిలు-ంవఎగములు 

సాముడిగ్గియ ౧టి చల్లులాటలు గొపు 

పాశ్చా త్యభటుల మపహాకిగుండు 
pa. ౧ 

సంపెంగ దాకులు బజిరగించుటలు గావు 

రిపులపాళములు దర్హించుపగోలు 
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ఇంకను నిటిపి శంకగవచనము లని, నభ్రకో 
ల 

న 

పిన్న పములని కాలజానవ-చచనము  లన్వి కాగికావచననము 

లని, SS కు లని శినశాజయోగి 

సచనము లని, లమ్మీనల్ల భ వచనము లవి, "సవగిరినాథ 

సచనము లని మజియు'. గాల వేష్ళనో వచనరచనలు 

(వాచినములు గానవచ్చు మన్న పం ఆసు యల్ల నుంచు 

మించు గా! బదునాబుగ నశ ఆ" ఎక దరువాతివే కాందెగు 

సను కొందును, ఇప్పటికి నా యెయున్ క౧వనంచంళోం గాల 

pr ae మ ను. వాన అన షే 

బంటుపంతము తగ దంచు6 బంటకొ(6పు( 

దనము గెకొంటి విది మంచిగుణచె దినము 

జిసము దెచ్చిన ధనములవ్బనము రిచ్చి 

నొతుసంహార ! చేంకటాచలవిహార ! 

స దొెపేీళగరిం బటి దోచిసన్న్యాసుం 
అంగం లు 

డీయని తాకు లాదడించునొర (6౫ 

సోమయాజుల బహ్మసూుముల్ (ఆంచి సం 

MOIOIW DO WS SSE 
౧౧ య లు 

ఖూబుఘోదా యంచు గుడ్రిలు గుబిము 
రప 

నెక్కి ఎయని తర పెతు నొక(తు 
అజాత 

సెకాలు గొమ్మని బల్మి. గోమటివారి 

చెలువ_పై, బడి బూరు సయు నోయి 

యవనసమ్ముర్ష దురినం దెన ఏగువ 
(a) © (oun 

ఆరుపతిని బూది మిటువంటితలీని నిదుర 

పోవుచున్నాండు మీయన్న లేవలేక 

శతుసంహోర 1 వెంరిటాచలవిహార్ | 
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నిర్దయము. _జెప్ప-దగిన్నపాచీన వచనర చవల న్స్ 
మాచార్యస కీ ర్త రనవముల తే ర్య్వాతే “నకి "రేక స్య. 

ముల వేరా నందగినవి ఈ౩.టిలో, ప లి పదు 

మూండ నశ తాబ తోొల్ది, రెడవది పదునె దన శణాబి 

తుదెదిి ల్లీ [డం యస క్రిములు U వేం శున్యర చన 

ములు, 

తాభగంధి చూర్ణ లు 

బ్రవి తిరుపతిన్నో (గాము; షా వేంగ మేనగ సా(మి 

వారి న సంకీ స వాలారు రల ను ప్రభ్యాను 

లయిన తౌళ్ళపాకవాగు రచించినవాధిలోనిని, ఏతత్క.. ర 

తాళ్ల వాక ఊచఇవతిరువములావా భు పదునైవన a 

చతురపాదమున జనించి పకునాజ వత శాలి పూర" ర 

మున వ గల్లి నవాండు. ష్ బ్ర "సదతిరుములాబార్యులనారికే, 

జు. మతములు నర దా దాదా... ల... మదలు ల లాల టా మున. మలల. మతు. యయ సత 

* ఆతని కొలముననే యూ ss రాగిరేజంలమీ యథ 

జెక్కింపంబన తిరుపతి దేవన్టానముస భ్పపె ఆము(బ కి ఎది. ర 

వచనమురేకార తాశ్చపాకవారి పద్య గద్య గేయ రచనము అనే 

ములు రాగిరేసల మె, జక టిడి భద్రపజుపంట తనవి. అందు( 

గొన్నిటేకులు అహోబలమునకు (శ్రీకంగమునుును గూం6 చేర్వం 
బడినవంట ! ఇటీవల నహోబలములోని _రాగిరేములు కొన్ని రాగి 

పాతల. యమ్మ బడినవవఏయు, నట్లమ్మ (బడినవి నాలుగియిదు 

వందల రూపాయల విలువగల రాగిరేకు లనియు, వింటిని. 

తిరుపతి టేకులమీ(ఏ సంకీర్థనాదులు (శ్రీ తిరుపతి దేవస్థానమువా 

రిప్పటికి( గొన్నింటి ము(దించిరి. 
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గుమాకుం డయిన చినతిరుములాఇవార్యుండు తనతేండి 

'పవపిరు మలాభార్వ్య్యులు వ్యాఖ్యానించినహీరు ననుసరించి 

తనతాత తాళ్ళ పాక యన్న వరాఖారుష్ణ(డు సంస్కృతే 

మున రచించిన 'సంకీ రనలక్షణమును "దెబటుంగునకు( 

జరిన ర్తృనము శ్యామ అం దీవ దను చనబ నిర్వచన 

మిటున్న ది, 
౧౧ ¥: 

పులి యు జూారాఖ్య సదిం జెటి చం సేని_ 
er) ete) 

nn ధఛర( గబా దార్యాదిక 
ఇ 

పరికల్పితపదము తాశబంధచ్చిందో 

విరహిత చు చూరాఘ్యం 
యు (at) 

అరగ సరి నదర నామా సీపంుమగుదున్: 
టీ 

మణి యు( చచ్చూర్షవిధం దటిందనిన 
లా అ 

5 ఛంరోగణముల నియలంతం౦ 

టొందక తాషప్రమాణమున( గతు( చెలువె 
యా 

కొందజీచే( దచ్చూర్తం 
వి. 

బందముగా6 దాళగింధి యన6౬ బచదెొగచొందున్ లి 

పూరోస్తదాహాత మెనసంకీ రనలవ్షణ (గంథ 

నిర్వచనముచ్ "ఇ రాస కార ము లన దగిన 

యా వపశములను రచించి UE స్వామివారి సన్ని ధిని శీ 

తాళ్లపాక Ma రాగ తాళములతో 
నాలాపీంచువాండు కాయజబోలును ! రాగిశేకులనుండి య తి 

న్ తిపమల తినుపతి చేనసానమువా  80తకు హదు 
థి 

ము[దింపిం వినవచనముణు నలున బేడింటకి రాగ తాళ 
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ములు నిక్షీతము లయి యున్నవి. మటియు నం దీనచన 

ములు 'నెరాగ్యవచనమూలి కాగితము” లనుపే 

జవొ-నంబడినసి. అనంగా నివి నచనములే యయినను 

గీతములుగాం బొడం(దగిన వన్నమాట! అందుచేత నే 

యివి సంది ర్తనలమీణమున _ “తాళగంధిచూర్త కపదము” 
లని పేరొ-నలయిడినవి. సంస[ల్బతే మున క్ 

నృ తేగంధి, ఉత్క-లికా( సాయము, ఇరార్హ ము నవి 

ము తేజు గల ౫న చనర-చన -చెప్పంగా లాం 

మను వచనపిభా్శగముననే తాళగంధి యని పదరచనా 

విభాగముగాం గల్బించినాండు. ఈ ఆఅంగు వచనరచన 

లకు( త మనుజేరు పొడిపలుకాలకో నుండుటచే 

నేర్పిన దగుట నీతండు సూచించినాండు. మనయో? 

వేంక శుశ్వర నచనములు పొడిపొడివలుకులకూర్చృ కాని, 

యిం దుద్ధతో కులు, (2 ఢసమాసములు లేను. ఇటెపద 

రచనము లేకుం గృష్లాణార్యాదులు పరికల్చ్పకు లని యూ 

సంకీరి రృనలతేణపద్యమున నున్నది. _ ఇంతకుముందు నే 

నుదాహారిం దిస్ఫ్భృాప్లమాచార్యసంకీ రృనములక ర్త కృపా 

చార్యుండే స స కర సలవీ ణ కానుండు మర్కోన్న కస్తై 

చార్యుంచు కాయలయ. ఇట్టరచనములకుం నూ 

చార్య సంక ర్రనము  లనంబడుసింహగిరినరహరి నచన 

ములే  (పప్రధమరచనము లని యీ సంకీ ర్తనలతణ 
(గంథో క్రిరిబట్టి గుల్తింపననును.. దీనిని లత్య్వేకరించు 
కస్. యనంలామాత్యుండు ద ము నట్లు 
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చేసియుందును. త ర్వాతికాల మున నిిివచ6ములు 
శం, 

'నిన్నప పము లనియు. బేవొ,_భయబుడినవి, 

జ్ర ఉబె కావాలని శ ఇఒ 

పఅంకళటున ర కళలు నరుల వానియోగ్యత 

ఈ వచనములను రచశముకో నానుపూక( 

దహీడియు గాపరాడు, య. గార (గమ్ 

పదతి యీపియుం. పవోయకు.. ప సల యప సదు తివకు( 

దోచిన త్ర త (నిషయనుల సీన్వోర స్తుహోపర ములు గాపిరచి 

విడినిడి నే వవనవు లుగా రళ్చించినా-డచు గాటోలును ! 

ఇందు పిసహ్టా ద్వెతే SS కరడు 

గిటెయున్న పి. గంధ ర ర సార నంద వరి (బాహ్మణుం 

a క పైషనవుతే ము సర రి in వల జూలిజాలి గాం 

నొసరి కొసరి (ఏ వేం" కేశ్షగ స్వామిని. గవి యేతద్వచశ 

రొచనలలోం బలుచెజంగులం బర వ అబ కె (నారి 0 
స p— థి 

చును. విశిభూదె (తసిదాంతెప్రు జ యగు “న్గరభ్యా 
e)a__ టా 

గలి యిందు. జాలం జనక్యంగా dee RE కొప 
జ ఖై యిందు. స్వామిని బలువోట నేక నచవముననే తెలి 

C౧ 

వగా “స వని యెచ్చరి3చును, రర _చ్యోంగొన్నిపట్టుల 

“మా” రస గబ్బా బహ్బూకి రించును. తం|డిరయొడి ge 

గౌతు వేడ్క_లణో నుంను ముద్దు దులబిడ్లశు తండ్ని 

నెయ్యంఫు ముగు వున. హత. తో నీవని త్రుంక 

రించుట్కు యంత తలోనే "పద్దణిక; మ తోయగా నురల 

మూ రని Se యందం “ దనుభూయమానమే 

14 
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౧ 5 ల 

కదా! ఆయనుభూతి నాకి తెకునకు సమరకముగా. 
య 

దో(చినది, 

వందు ౧ర౭ వ నచనమున నూటయొనిమిది టికు 

పతుల సెళు వేర్కొనంయడినవి, మ. 
౧ా 

ప నిమవ సం సదా: యం ములలో 
EE 

నూటుడ్న్లు మిస ర్త సుతల ర) పెమ్టు ముది 

Pr» లయ యున్న ఏ, సుని సురిగ ౯న ల. 

నేనాందడు జరగాలో గు రిపంజూల నయితిని, ఆను క్షు 
నం | | ౧౧ 

గిం దున్న పెళ్ళ oc జాల ఇవమున్న ది; (న ౧౮-౦ 

"| | a ars ES 
(పాంతిముల నూటయెనిముడి తెరుపగులవే కల్టపేథ ముగా 

నుంజొ నని దీ9యణుకి కౌలియనగును, బందు గౌను 
లు 

న వి "9 తెప్పులుగా ల (పబుగారాజ 

క్ట "అశ్వర ఫలాసమునను, వా, “నింశతినోను మూట 

యొన్నిది తిరుపతుల సేళ్లు నిం దున్నతిరు ననుసరించి 
C౧ as 

యున్న ని. 

వందు వచసరచనళీతితో ననంతుతు చెప్పిన 

గద్వ మ. లతుణావు వప గ గ్ా న ta లత్నణ 

క సి కారుని “ఏన్నపముి రచన కవచములు మంచి 

లత ము అనందగును, ద్యూరాన్వయసను. సజరూస 
టే 

జర ౧” చ శ వ లౌ -§ శ్ ము, నము పాసనిన న్టసపర్మి శమము నింకు లను, 

సూటిగా మనసున నాటునటు భావము లున్నవి. కొన్ని 
(౧౮౯ 

వచనములు టాగోరుగారి గతా ంజలీర-దవము ల దల: 

వుంచు నఫెగా (6 గూడ నున్నవి, కృష్తమాచార్యసంగే ర్త 
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నములు సరిగా గుకిన క మూలకల్పములే కాని, 
లె 

యం పప్పు భాపా(వాచీసతి యిఎతకంళు eS 

గోడరించుచున్న ది. ఈ నవవంములను రాగ తాళ ములతో 

(బాచీంకాల మునం టజఎివురు సాడెడినారు గావలయు, 

క యు భావానుగుణముశా వీనికి రాగతాళముల( 

గెల్పించినాండా, 

తాల్టనాకవారు 
తై 

ఏతేద్ (గంధక ర తాఖృపాక  సెదతికువులాచా 
వ్ Me ay x. ate ఇ లా ~~ వ ర్యుంయు సభతనరీ శ cr 36 డంటిని, ఆళ్ళ 

పాక నేటి రాజంపేట తాలూకాలోనున్నది. అది వీరి 

నివాస్మగామ ము. ఈకెవి తేడ 

అన  పూచార్యు యం 

ఈతడు నషవమతేమును న్వక రి చినవాండు, 
ఊం 

గొప్పభ వండు. సిసి మహామలు గలవాండు. ఈతండు 

ఉబ్బు ది మిది యేండ్లు జీవించెను, ఈ యన్న మాణా 

ర్యుండు దినమున నొస్కదాని కేం తిక్కు_వకాని -ఏెప్పున 

"a రచించుచు పతక టర నాషమి సన్ని 

థిని స, 5 ర్రినము చేయుయంగడువా(డట ! ఈతనికి బదు 

సోకు స్వామి (సత్యవ మయ్యెనట ! నాంటనుం 

డియే స్వామి యానతివొప్పున నితండు సం; ర్తనములు 

రచింప నారంభించెను. 

ఈతనికి సంగీ ర్తనావార్యుం డని (దపిశాగమ 

సార్వభా "నుం డని, పంచమాగమచక నర్తి యని బికు 
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Sd (1 మి “తడు వామ. అలమేలు 
క 

Fe (౮౫ J UK 
(Pra 
ఇ > 

) («9 

ముంగాంబ వతందడు తిండి పరు ప్రతి సంకి రన 
౧ ఇ! 

WS: ర స ల సమా. ర స మరల మును నె ఘు 
—-—9 Cn 

a కా ము చలు క్ష ౮ జ కొ వాన ఒ 

జని (3 ఛం పెశ్యర సామి (పోజు mM: Wey! 

Fee | we ణు క్. 
ఈ౫యు రచించిన. గంధములు ౧ అఫ్నాన్మసంక రనలు 

ny (గ ( నీ 

_్రా శృంగారసంు రనలు - శృంగార మ. జరి eet 
ms) అయిన్. 

లత్సణము (సంస్క్యృనెమి; Ts లేవు) అక 

సంబంథించినచర్మితి ము వాసనాదులందు.  గానశామ. 

1కాని తొళ్ళవాక చిన్నన్న ద్విపదక్చలగా. నితని చరి 

(లేము రచించినాడు, ఈకనసి మమారగు౧తు 

2 పదతిరువులాచార్య్యుండు 

ఈతలో (స్రనేంక సు శ్యకన సవములకుం గర, 

(గీ తికుపతి దేసస్థాన మున నున్న రాగిశీకులమిోంద నీ నచ; 

ములు తిరుమలాణార్యర చివము లని [గంఫారంభమున. 

సృంబడినది. ఈతండు మ్య్టూశ్వగ్యు మహి తుంగా 

నెలను. (క్రీ వేంక కేశ్ళరసామి “త? శ ెంకర్య 
mj 

1. ఇది GWG ఓరియంటల్ యిన్ సిట్యూట్ వారు 

(సుకటించిరి 

గ DN రెరుమలాచార్యు( సు ws లీప్ 

ల 

మలాచార్వ్యు( Ss “స తిరుమలయ్య 

( 
అ — ఎవి ల | గై 

డిని వల దిడుయగుల ఒఅర్కాసంబడుచున్నా శం 
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మూ(యమతరములదాణగం (బత్యషి మును, నేమతరముల 
దా,నల బరమపదముమ సన్నుగహించెనంట! ఈతని యితర 
షం యు ౧ శృంగార సం. రఇలు 9 గృంగారదండక ము 

నం e 

Uy ద క వూథ ముంజ 1 గృంగారన్భృ తనతకము x 0 
—_o 

న్న లో. శ 
7 Cv, Le వేంక కో దాపహూార.ంము = సీజీ తక ము ౭2 సుద 

రృనరగశ ౮ శేషఅకారినర యము ౯" ఆం(ధవేదాం 
౧౦ ఆంధహరకినంశము ౧౧ భిగన్యత 

9 9 cin క కుశర (పభాతే సపము ౧౩ 
అపకు 

Sng మ సను. ఈతని వేదమాంర్ల పతిషాపనా థి 
© 

చార్య, న. సక లాం వేదాం 0 థి 
తార నిశార్కి_క కేసరి, కరిణానత వ్య జపంజర 
బరుదములు కిలవు. rah సం జరవిన. శౌంకోర్న ముల 

భి 
న వ re 

కే సమలయ్యాగారు Ls 1517 ముండి 159 

mere (ల వెంక టక్ణరసాగమివారికని, నింక నితేరషల 
Dp స $y: స Sa ss Ee చ ve ములలొసి వ*లకును నే ఎద అనాద్ నాది కెంక యా గ్ర a= 

గ్యాముల కె పనునాలు (గామముల సగ్సించిరి. ఆ రాము (( cn ౧ 

ములు అ మ్యుతే రాయండు, ఒుక్క-య తిమ్మరాజు మొద 
"ra Me మ్న్ = we భో ఆసు వారు తనకు చాను. కానుక నము ఆఅంతిశానె యన్నో 

నేల పణములను గూడ బూతు కరముల క వొ 
బి 
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రర్సించిరి, తిగుములమో:దం దమస ౦క్ రనములు చెక్కి-౦ 

చినరాగిచేకులు దాంచియుంచిన సంకేర _ర్రనభాండారము 

రటీంచుటకె యర్చించుట క కూడ నొప్పదానములు 

చేసిరి. తం, డిగారును దామును రచించిన సుక రసము 

లను స్వామినారిసన్ని ధిని (బతిదినము( వాడుట యిదణు 

వ నియోగించిరి, స్వామి వారి కో నేటిని, గోపుర 

ములను, మంటపములను వెక్కి_(టిని_జక్క-బతిపిం చిరి, 

కోనేటైఎనుము నీరాడుమంటసమును గటిం విరి, ఇశ్లైనో ప 

నం. ఆరపిర 'తండినల సీతండు న్్! 

స! పురుషాయ, పబజీపిత ము గినఢన్య చు సయి 

హు క ఈతని జన్మకాలము కీ 1478 అగును, 

అప్పటినుండి ue 15రలి తెర్యాతిదాశ. నీకెశు జీవించి 

నాడు, ఈతని3 సా తాని వెప్షవు లిద్దరు శిష్యులుండెడివా 

రట! వారుకూడ సీతెనివలె స్వామికి6 గ్"న్నికె౦కగ్య 

నులు జరపి?ర, 

అజా 

అన్నయ 3 “పెదతిరువేంగళనాభుడు ర తిరువేంగశ 

నాధుడు (చిన్నన్న) ౫ కోనేటి తిరువేంగళనా ధుండు 

ఈతనికి. గుమాళ్లు ర-చిన నతిరుమలార్యుండ డదు _.౩ 

బ్రందు నాల్లవకుమారు( డయిన తిరువేంగళ 

నాధుడు రచించిన యప మహీ ఎ. కల్యాణమున వీరి 

నంశవృత్ష మిట్లున్నది. 
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మూలపఫపురున్వుండు కంకర సళ రనౌది ప అ 
(గంథక్ 

ష్ క శుశ(రోదాహారిణాది బహా్యు గంధక న 

] 

ఆశి 

వేంక కేస్వర వచనక ర్త కూడ. 

వ్ర... సం. ర్త అమరికా ది గంధక Vy) 
ల 

క జప్పమప్తూ స్ ల పరం వా HD 
ల 

సుర౯ం DETR DOSNT 
అ ne 0) 

ఏ, ఆ; ధావురుకామర TPR కా నర్వపుకాశే 

వొ్యంఖా్యంక్ ర 
BD 

6. నరుంచలావపడిణయము వో ms ) స 
తరము బ్రితని కృతులు, 

ణా 

ఈ తానృ పాక వా:క్ నేవ టాపివారు జావాతృ 

నంన మువాశు, క. రాతి వేంకటకవి తంన్తకుంచలా* ఉరెరా 

యమున నియు చెప్పినాడు, 
C౧ 

గ్రీనక్సాశ్ణయ Se (పనంతా 

8 
సార్ ర్రస్సుట కావల కా 3 5౭ నాభార్య స్తు 

ర్ట న cen ) | : 
న్రీ9షంనో తము నంద వది] న్. ప్న్బ ల 

వి _C 

యార్య? తు శు భచేంంటా 

భఖ నిన్ న 

1 (ల అ బ్ర 

(యో 
లే a 

(ల్లీ వంకటరమణునకు...... .... సమర్పణంబుగా 

సమగ్పించెద నిహపరిసాధ౫*ముొలకు పరక. నము. కొతి 

యదియునుం గాక యమ్మప పో దేన్ఫుండు వముదియవూ? తౌ 



మహనంగనిఖారత్న ౦ బగు నన్నయావాస స్యానకు జూమాత 

రుం డనివించుకొని భవదీయసంక ర్రనంబు  లాలించిన 

కర ౦బుల. నితరసం* రృనంబు లాలించ నలి సహజ c 

గఏంచెం దశ నూజుం డు పెదలిగుమలా వార్యబఎ” ఎ 

నకు (దిపురుషపర్యంతే ము - (బత్నుకతుంబును, సా 

ఫపుచషపగ్యంత ముగా మోము బు వాస గాద. నవి. నర 

నిచ్చె; సచ్చర్శితు లగు తపీయప్శానులను ౧ జిశతిరుముల 

ష్ ఏ తాన్నయాచార్య తైెజ్పు వేంగ న నాభ నేతపెరుచేంగళ 

నాథ మెగ ళార్నులకు నిచిచె ముకాతపత రత్న కిగీట 

ముదదిశా [సచుశమణిమండితి ల్ మక రకుండశోత్క. 

రాహః క్షోగదీపికా పాదుకాది  బటూకరణంబులం గరు 

శించ విశేషంచియు న విరువేగళగాథు-డు సంర 
నంబు.  బాడిన నడం "దొడంగె నేతత్స న 

నమ్ము హాోనచుహాంనన్సుం నొరండన సత యుండ Ut నప 

'దేవునింబతె సహాయుం౦ బన ధనుడ నయ్యెద నని 

నిశ్పయించి” ఈ (గంధమును బట్ట మాడయణగా నీ వేంక 

టావార్యక పి న. డగునన్న మావా 

ర్యునిః ర్ చాహిత సంశేములో నవా డని యేర్పడును 

రచనవును జాలం దర్వాతిదిగానే యున్నది. ఈత 

సిదే యగు లి పాదరేము మూ హాత్న్య ముగ ద్య మాత్రు 
లం 

షు. రినా పారు వునుమా “యనం౭గిన య 
వి 2 

* ఇది తిరుపతి ప్రాచ్యపరిళోధనళాల లైెబరీలో నున్నది. 
కృాత్యవరరణిక లేదు. 

15 
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"త్త సృంకీ ర్రనాచార్యదాహ్యాత్ర రేవణూరిలికుమలకొండ 

యాచార్యప్టృతె వేంకటాశార్య|పణితం బైన శ్రీపాద 

రేణుపభానం బనునిస్సహాయకావ్యంబునందు సతర] 

పురందర సంవాదం బనునది నృతీయోల్లాసము.) ప్రది 
స్ (౧7 

తప్పయి యుందునేమో |! “సంకి రృనాచార్యదహి 

న౦శీ\' అని యుండందగు నేమో! 
థి 

ఆనాటి తాళ్ళపాక నంశమువారు మహనీయులు, 

వారి రచనము లింక నన్నో (సకటిత ములు గానలసీ 

యున్న వి. 



ప ఈ స గ 

శ్రీనాఫకవి జన్ముబేశము కృష్ణామండల మందలి కాళీ 

సటాము; ఒంగో, గలుపటము కాందగును. * పాకనాటి 

నియోగి గాన యాతండు సుట్లి "సెరింగినయూరు పాక 

నాటనే యుండనలె ననుట సరాదు, పాకనాటినియోా 

గులు తొలుత సాకనాట నుపష్పతిల్లి నవా రణుదురు, 

అంతే కాని, సదా వారక్క_డే ఫుటుచుం. గెకులసచు 
నుండవలసినవా రనణాదు. శ్రీనాథుని బంధువులు 

(కాన, పాకనాటి నియోగులు బండపూడి యన్నా 

మా త్యాదులు (శీనా్యునినాంటనే నోదావరీమండలమున 

నుండిరి. వారు కొన్నితిరముల పూర్వముననుండి గోదా 

నరీమండలవా స్తవ్యులే. పాకనాటివారు పాకనాటనే, వెల 

నాటివారు వెలనాటనే, యాటువేలనాటివా శ్రాజువేల 

నాటనే యానాం దుండి రనుట కాధారములు గాన 

రావు, 

(శ్రీనాథుండు {క వ, 1885 (పాంతముం జన్మించి 

చిరంజీఏియె పదునె దవశతాబి యు తరారమునం గొం 
వ య స ౩ 6 

చాంక6 గూడ వెలయుచుంతెను. 4 

DD భం మం 

* + చూ, కృంగార శ్రీనాథము 
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హరదితాసము 

సీ, కమలనాభునిపా(_ు( గవితామహారాజ్య 

భదాసనాసీను( బరమపవుయ్యి( 

దామ నావ స్తంబన్నూర్రు ధారద్వాటి 

గోత్ర సెజ్రినమి్మి 6 గులపవిటు 

భీమాందికా మారనామాత్య నందను 

నధిలపురాణవిద్యాప్రవీణు 

నధ్వర్యు వేదశాఖాధీతినిష్టాతు | 

నం్రఢాషానై షధాబ్దభప్పని 

నుభయభాషా.విక్వ (పయోగకుశలు 

చాలసఖు గారవించి తరగ యుప్ప 

నవచి(త్రిపురాంతరుం డలకాధిరాజు 

హితమితో కలు వెలయం౦౫ నిటు లసియె. 
prone) pe) 

"పె పద్యమున ర నె షధరచన పశంస 
యా వ్ 

గలదు. శాన  హారవిలాసర చనము శృంగార నె షథ 
౧... 

రచనానంతరము జరగిన దగుట స్పష్నసడినడి, శృంగార 
టు ఈ 

నెషధము “పెదకోమటి వేమారెడి గారు కొండవీటి 
9 

స్మామాజ్యము నేలటు చుండు కాలమున. దన్గ్శంతి యగు 

మామిడిసింగామాత్యున కంకిత ముగా రచియింపంబడి 

నది, అందు మ "మిడిసింగ మంతి యిటు (పసుతు 
ళు లాడే 
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మ, అరుదారజా వివిధ్శాగహారములరో 

నాందోళికాచ్చతచా 

మరవ (ప?) క్యాణంకాచికాది.హుస 

మ్మానార్థ చిహ్నా తదు లా 

దర మొప్పారంగ  ఇమభూవరునిచే 

త౯ గాంచ న్నామాజ్యసం 

భరశణట్రైాధు( ఉపమా క్యాసింగ6. నయ 

మ. 
త్మ ప. Es కోమటి 

గామలణి కలా దాంద్యరాయగ బు కేస రికి౯ా. 

మ, లల వేవుధూపతి మహా 

ప. 

(శీనాథకవియు. 'బెదక”మటి వేమా రెడ్డిగారి రాజ్య 

కాలమున( మ నుంళు. “పెద 

ఈ మటివమా రెడ్డి గారు (క. శ. 1404 నుండి 1420 

దాక జ్య మేలిర. ఫృంగార. నైషధరచన మాకాల 

ముస్క అటు త ర్వాతనేని జరగినది కావలెను. హార 

విలాసర చన మంతకు నిరకను డర్వాతి దగునుగదడా ! 

ఛీమఖండమును ీనాథుడు (6. శ, 1428 కిం 
దరువాతి రచించెను. ౫ ము Es 

*చూ. శృంగార (శ్రీనాథము, 
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మునకు డెలింగింపు అందలి పద్య మ లెల్ల సంస్కృత 

మూాలానుసారులు. ఛీమఖండమునను హరపిలాసమునను 

సముదమథ:కధ గబజు. మూాలానునారి యగుఖీమ 

ఖండ పద్య మో [కిందిది హూరవిలాసముననము గలము, 

క కటు మగువిషము: విషథర 

కటకం బగుకీల(6 బూని తెతూహాల్నిటై 

ఘుటికా సంసిద్దు(డు విష 

ఘుటికయునుంటో లె మృయుయు గుటుకస (మింగ౯. 

దీవికి సంస, తే భీమఖండమున మూల మిబ్లు కలను, 

రు. 
(స తేస్మ జగర్హాతా 

విషభృడ్భ్ఫూషణో విషమ్ 
ఘుటికౌం ముటికానిద్దో 

బధ్వా రసమయీ మివ--౧ అధ్యా. ౭ 

“కాన భీమఖండరచనానంచరము హరవిలాసరచ 

నము జరగె నవవలె.___అనలా (క్ర. శ, 1440 తర్వాతి 
హారవిలాసర చనము జరిగిన కుక్పడును, 

హరపిలాసము (శీనాథుని జబాలసఖు. డగు నవచి 

తిప్పయ యను వరన కంకితేము సేయంబడినది, 

వాలసఖపదమునకుం జిన్న నాటి స్నేహితుం డని యర్థము, 

(ఈ యా భార తాద్మిగంథధములయందు. |(బయు 

రక్తము.) హరిషి లానరచనమునా(టికి నవచితిప్పయ కడు 

మ. 
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క కంటి (టవిశుద్ధసంరతి 
వంటి. బురాణములు సెక్కు విశ్వము PPA 

మంటి బహువర్సరంబులు 

కొంటి యళోధనము సుకవికోటులచేతన్. 

హరవిలాగయు అవకరణిక, 

అతని బాలసఖుం డగు పనాభుడును హార విలాస 

రచన మునొ కిక్ నృద్దుండే. కారి, శీనాధుఎకంకును 

నవచితిస్సయ మి నృృస్తుంయు.. అనచితిప్పయ కాంచీ 
పురనివాసి, |కీనాభుడు కాంచీపరి కరిగి యక్కడ 

సీ గంధమును ఛీముఖండర చశానంతరము  కాశీఖంశరచన 

మునకు బూరస్టము రచించి యుందును, హానపిలాస 

కృత్య నతేరణి Me కాలీఖండ మున “కంచి యట 

నతి లసమాస్తుుఖ క్ట కలతిలు స లును నాతని 

కాంచిఫురీపరిచయము నెజింగించు చున్నవి 

మ సవచి 

తిప్పుయవం3 మునారు ద్వ సారతేర్ల ములణో వ్యావారము 

జరఫుచు, రెడ్డ రాజుల కతా ఫు లయి యుండిరి, అదం 
వ టు 

క్కిని గ ఫొండవీటికిని దేచఛనగా దూస్పుపసము[దమునొ చున 

గల ముకుళఫురము (మోటుపల్లి ఓక కరేన్సద్యారమున 

ద్వీ పాంతరములతో వ్యాపారము న రు జరుఫుచుండెడ్డి 

వారు, 

(శీనాథున చాలసఖైం డగునవచితిప్పయ t న 

1890 నుండి 1404 దాంక రాజ్య మేలిన కొమరగిరి 
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నృవాలునినలన “ఆందో_కాచ్చ! తెచామ రతురంగ భద 

ఫవాద్ రాశా చిహ్నములు? న HO అమ్మ హో రాజునకు 

[బలసిన మెరు సంవ వత్సనో తెెనాబులకు( దగిన ఏ స్తూల 

షక సంక్ రార సరమ ద ాయనాంబుు “కాలాగగరుగ్న ణి 

సాచ > es ము ODN? ధన శ స్స్ ము కొసంయటారు గ 

శుండువాందు. మతియు రాగయయ స విమాశ చేశాయి 

పాుమంద సోంగ (సభ్భాలి నానా ర్వ వగ నరాషసగము 

అగససుఫన కనక నను వాహన మాష గాలి స్టములకు 
-—D wa 

చన్పీంచి యిచ్చువా(డు, మాయు, 

రా ౬ O నార గరూ రనాదిపంబులు చచ్చి 
o) 

n (es ఇఒ అ. BRE 

జిలగాొంలగి బంగారు ( wy ? WW ఈ 1 nA 

నింహరంలటు న గంపనిరఘు రలు అ 

ఇ ఒ రు స వ 
బాచి మం౩ బలు సై హారములు అలు 

4 ౬ అ అర ~ రు DE Ey wt = క 

(Mo సంప సంంమదు వు ww 
ఎ గ్ల 

యాంప6 ౧ ాలిమురాలు క. 
న ల 

॥ జ & ఇ బాల్ జగ్ ము భా? 
సఖ. ౧౫ టెం రొచ్చు వ న. అయి మమ చ్చ 

బ్ర షై న్ 2 
ఆ( vw 09 TU హతో లయ 

~~ గావ్ ఎపి 

Bio పొలరాయ అరెష్టు ఘు Bon 
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గరు కటూన్తార హా మాము ఎందరు మకజి: 

రర Pn సు 
కి య్లారి కా య్య న 

అర లావీ న. 

“మయము 

[స పదముల గల డేశనామము. క ముక చిమ 
a ళా 

గృనము : చీని. చినా బే్ససము, సి.హాుమః? (పసిద ము, 
టై. 

నవెణటి - మఎయన్వేప॥ ల్పమువః Ne) ఇవృపత? 3౩ము, 
> 

ట్ర 

నున కుక ౧ షు నిన వూరు. ఒకు పురి చి wa స న 
౧ Go 

హారము. సహణుపుమాం (ముల) అ వ న 

సమున కీట చె NX aon తిష, ణా లం వ. వదె Oa 58)? 3 రర 

పూ గ వీ మ 
నువ గల చి“ ఇ తబముః బళగోని SE SONI PF HEA 

౧ ల్లి 
ad wr హ్ అష ళ్తే y 

పిక్క. లని వాడు “లును, మలపొరుతేన వ్రు, “అ= నొ హా 

ములకు వొొణపహార్ ఆవి దు, 

దీ(సమున ఫాం ఆనురు. గలది. టట “బోరున 
MN :»3 

Ca) 

వాం ష్ ్న ప దీ(ఏమున పంజూర్ మూణఎప్ ఆన్న విసు గలది. ఈ రెండు 
జ a క yc టో ఏ 

దేశములు క ్మ్చూర ప టీ ములకు బాసిదమయుల నుంటి జల 
©; స్ట యి 

నోంగి _ ఇది యీదో యెటుంగ గావేవు.. 2ఇ్తక్క డనుండి 

బంగారు మొలకలను ఇచ్చిన న్నన ఆచరగాము వ 

(1) ఈ విషయమును శ్రీ సోవుశీఎరశర్మగారు తెల్సిరి. 

(2) జలనోంగె_చిబగాంగ్ అని శ్రీ కొమరవోలు సుబ్బారాపుగాత 

థావి.చిరి, 

16: 
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హలం గర్పూరపాదపములు గబువ్రు ౫న యిక్కడ 

“సన్నీ రుములకి యని యుం(శదగు ననుకొంటిని, ఫినా 

భునినా న్ చుకపూర్వముశనుండి నూని కు. మసదేగ 
మునగ, చనల గ నిచ్యుట ee నెను, పనీ, టికి క 

గులాసీ ఇటుషు? wr సంస Y) లే నున CR చేను. wr 

(+, 

5 అత్తల ఎ ఉల న్్ గ్ ల్ గ్ 5 ఇ” మవద౩3స్తు. జాల కోకు. గావృ చాటు తు! 
లా లో 

Ces SPY SIS SN 

నమ. సంస్క, - ఇకో ౦బున ఒబన్నిటి కి సందు కర్వింనం 310? 

అని వం, వెలసిన, అది పసి రు వదమునకు.. సంసల 

కరణాము. అది సంస్కృతే శమువు గల, Ee 

సుని తెల్లు బిమఖం సిమునం బన్నిరనిి | తు తార 

వలింనింట గలదు మనబేశమువను( షో లుతే( Pr 

నును ఎవషం గొన్నాధకు దాని చును వచ్చినను 1 ఆ 
( ణే Cn) 

ns “రంగ నక్త చున ఖే స ర్ ” జూడు వం. వ్ల) IN తీనే 

sels opal, (నిరు అని ఇర టు wud నిమ్న -౫ 
) నా 

గాన అదే గులాఎ చెటయినది, తుైులసన నా 'ఇటునకు 
ళా ఈం, 

నొోొజ "గి అనిపేరు ఈ పపం  హీహమూాలమయవా ౧) తొరిణ్యక 
ణా / ( 
| ముశం గలదంట. పన్నిరు నాని వటిగులాబచెటు 

స్ట లు ౧౧ 

హిమాలయ పాొంతిమున ప టు సుప 

4 

39 drut | 
చయ్ము;ం దె్యాములక్స్న వాసి చి యా*ాపేతశొ నే వవృవపహారమ;( 

7 
లన /. I 

బద సెంటు, పన్నీరు అ ము ఇ అ గు గల 
nN 

se a c 
న శ్, యి నార్ ను స్త్ క్ట పునర a SA yt 5) యట, గ 

ఉం 2 Gs 

రాజ్య యు నూత త హాటు. సన తిప్పయనంశ యు 
సడ య 
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వాళు మనదేశమునకాం నగొవి తెచ్చి యుండవ ద్స్పును, 

శ గ్వసాంతర జ్ ర. జ (0 ఇ ణిప్పుయ ధా దు వుండదు 

స న్ ణ్? ల వదా నా eg ఖ్ 

టను ౪ పోసు చెప్పినాడు ౩౦ (మఖ ఎస్ ము? 
చె 

Cr త్రి ఫ్ చ వో 
స స ఇర SE స వాా౦ంయగు XY బంగి న్ు 

న 3తెముబు, నే ఒలు వెలంచినెనిగాని, న్డ్ మల్లంపల్లి 
ro (4౯0 _ a2) 

సోము సుం శర్మ శాలు ఆ సే కమా ది పుంత. 
న 

“బంగారు మొంకయు' ( మొబ] = సులు సులు ఈ యుర్ 
థి 

SIS మం దం చేన షంలందు re ము వ. 
a 

తర ఘయం నలు గ వుయి యున్నదసిరి మొ) 

కరి రు తర పల. ట్ర 'సుట్టబలో 

సురుగులనుు ౧౫ లిగవ్లు ఏ గారు అవి యరము వి లమ, 
న 

న సస సమస్తం స్త న క కాన 
న Jee ర 

చును. యూాంప రా మూద్చూాా వు క హ్ 

Ne నతి ముజెస్నెలం దచ్చాకు. ఇగ ము త్య్యాలకు6 23 “ను 
/ 

దయ భట బలా ఆతని. మూరల mn కెక్కి. 
య భా ల 
నది, ఫ్ర ఎనా'బేన్ ము -పియబట లకు. (బసవము, 

క 6 6 (లా 

ఇక్క వతనుండ్ బెనాంబర ములో దచ్చెను. తిరుగకా, స = 

తెర్నాసర! Tarnassar1), అఇదచెయు హం లు. 

వెన గా ప్ల ప్రథాననగగము, తెరుణానగ మన చెలున నిటీ 
౧ 

వల “న సాసరి? అరుం. చ సుకం “దారే గు 

“వనాసరి గోంగూర” అని న్న పార ముగ లదు. షోరనూర్ 
ధి 

ఇదము తిరుణానరినుండి తరత. వచ్చియుండవ మృను, | 

రాలా గి గా జత a గాః క శమ. గు ఎఒరశర్మగారు గు రించిరి, 
ఈలలు 
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నృపతి యగు ప. యింక శ 
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హార పలా కోకో భాషా.ముల (ఆ బంఫము. ఉందు 

ళన చిలుతొచవా-బ చర్మివవుు మదఎదహాఎము, గౌరి 

ర టన్నాణనుం, దేనడారువవ హోర వి న సమ్ముదమః 
లే 
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నము, కిరాాశొరుసీయము ననున్ WO MOO అ ను 
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ద్వితీయా రసములు 
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యా వాసము సరా తార్జుసంయక అ నూటతిెంబది 
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మనను. చిః:లుుతి. చందాల 
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మ. మొదలం దేవర యౌ సతిచ్చితిర, యే 

ముజాొ జిత్తవృ త్తి తిజా మదా 
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చమవల: బోయెనొ, పిల్వ( బంచెద నవ 

శ్యంబుం, (బశీక్షించునీ 

యదనం గూరలు చల్లనాజ వె మహో 

తా! యోగిచూశామణీ ?_ 
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ఇ య టె 
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బొరుగింటికిని బిల్వం బోయెద నయ్య ! 
యరుదడె దై సమ్మివతో ద్యాపన సె(తు 

గర మరి6 చెరింతు క్షణము గౌోమనిన 
ఇ ౧౧ ౮ 

పిదప నారగించునపుడు__ 

“అతిధిపూజిలు సేయు నవసరంబుసను 

సుళులును దారు నుత్చుక లిలతోడ( 

దొత్తునం గు గుడుతు రట్లుతమపురుషు.__లు 

జాకొన పుత్తుుండు గలండేని పిల్చింపు 
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అసెను, చిజుతొండందడ్కు్క 

చకిత చేహు6 డగుచు జియ్యన (మొక్క 
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యకలంక । మీ రప్పు డన్నారు నేను 
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యింటి_రుజమా ముడు వాశెని ఫ్రమ్ (దును నారగింప 

నల ము నవి రెండవవిధ్ధయు, ఈ పధమున. "తేంయన్, 

రొ కంరకున్ అనుపదములు రెంథును సముచ్చయార్థకో 

పేతము లయిన పోథమూంత ములు. (శీనాభు( అ 

ల ద్యవిథి సైమురు జతుెర్ముగాం బొెసణించినాణు., 
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Wis స సం ర జక అలో ఆలి (క రించి Jit 

pent (టు అ 

er AN Re wr ద్ 

ముందా! న్నాతంయి్యై అ రాగ్ని 

అ ఇ ~*~ pn న్ ఇ జసు అ 

బుందమంలదముగా ములయౌా చలము గాయ 

మంచెంగి ఎస గాల 

శై. స ఉచ్చా ₹ శ ఛా ఆ భభ” 

తలి క్ ఇ WUD రిపఎరును 

జమునా! a] 

ధరొోదకం ఒంట తమ్మిరేనె 
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సహ కారమంజిడీచరుసించరబళంబు 

పెట్టుండు మాము నై పము ముట్ల( 

ర వెట్టుంపు కస్తూరి ( దీర్చి యచట! 

జేర గొబ్బంగ పూనీట౬ చెంబు లిముండయు 

నన్ను వలరాజు(6 దలచి మన్నన దలిర్చ( 

దగ సమర్చన నేయుండు దంపములమ. 

హర, ఆ. 9, వ. 49. 

ఈ తెలుగు సీసపద్యము మూలమును గొంత 

A Tee హాచ్చుగా। గొంత సంతరించుకొని ముచ్చట 

గ్"ల్పుచున్నది, తమ్మి తేనె ధరోస్తవక మిడుట, పికములు 

ముటునటు  సహకారమంజరులు విండములు "పటుట, 
6) 6౬) ౬ 

గొజంగిపూనీటి యుదకుంభము లిడుట మూలాతి శాయి 
జ 

సాందర్య సంపాదక ములు. 

భవ త్యనిష్షాదపి నామ దుస్ఫహోాతీ 

మనస్వినీనాం (ప్రతిప త్రి రీదృళీ 

విచారమార్గప్రహితేన చేతసా 

న దృశ్యతే తచ్చ కృళశోదరి ! త్వయి. 

కుమార. స. 5, శో. 42. 
౧ 

రకా . (పథమ డ్రైజొనాథ nee din 

గీ. దుష్క రంబైన తప మీట్లు దొడరి సేనీ 

మేను డయ్యించుకొన(గ సేమిటికి వచ్చె( 

జిత్తము విచారమార్గంబు( జేరం దెచ్చి 

తత్త్వము దెలియ (జెప్పు చూతము మృగాక్షి ! 

హర, ఆ, 4, న. 28. 



(శీనాథు శాంభపద్య ము నసడశో  నాశుకవి 

త్రో నచించియుడును. మణి ము, 

క్రియ చ్చిరం శామ్యసి గౌరి: విద్యతే 

మమాపి పూర్వాశమసంచితం తపః 

తదరభాగ౧న లభస్వు కౌంది-౦ 
అ 

వరం త మిచ్చామి చ సాధు వేదియుమ్. 

మాన్యు వివాహాము గమ్ము లెమ్ము, కొ 

సిం దపంటులోన్ సగ 

మిచ్చెద మాను ఆడోధథిమానమున్. 

హర, ఆ. 4 పః, నిర 

మ నొనవమునకు | సు తెలుంగుపద్న్యము 
ఎ ౧ a 

సదడియయిశదికాదు, 

“రన్యే కామయమానం మాం 

న త్వం కామయ సే కథమ్ 

ఇతి [గామ్యోఒయ వార్ధార్మా 

వెరస్యా యైవ రల్పరశేి 

అను దండిసూ క్తికి లత మై యున్న ది. 

(18) 
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'ఎంతేదాక [శ్రమింతువు 1 (బహ్మ చన్యార్టితే 

మగునాతపనున సగ పాలితును. దాన నీకాంటీత 
నరలాభమును బడయుము. నీ 'వరాపేవ యేదో యదియు 

నేం చెలియం గోరుచున్నాను,.” అవి యరము గల 

సోన మునకు సరిపడని తీరున నీక. చెండ్లియే' కాలసి 

నది యీవి మునినూన్యుని నన్ను. బెంశ్లాడుము. 5 

తెపస్పే కానలసిసదియేని నా తపస్సుతో సగ పాలితు ము, 

క కొని తెపోభిమానము వీశుముి అన్న తెలింగింపు 

రక నున్నది, ఇటి వబునిమాట విని — యట 

నుండి లేచి పోవలసిన దే! వటుడు కివుడే  క్ర్షనుక, 

పార్వతికి దన నేకాం తొనుకాగముకల్మిని గుర్తింప 

నట్లు పలికె నని సరిపుచ్చుకొందమన్నను వటుం డిట్టన న్న 

మదట బారతి రోత చెందినట్లు చప్పకుండుట 

యసంగతి మగును, 

నన్న న. క పద్యానుకంణో త్పాహమున 

శ్రీనాథుడు దాసకశోక రసభావా చిత్యానుశీలన 

మును మణుచినా(ను. 

(శ్రీనాథుని (పస్తుతపద్య మో (క్రీంది నన్నయ 
భట్టారకపద్య మున కనుకగణ ము__ 

నా, 

ఉ. నీవును (బహ్మాచారివి వి 

సీతుండ వేనును గన్యకన్ మహీ 
దేవకులావకంస ! రవి 

శేబ ! వివాహము నీద నాకు మున్ 
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ధావజళ క్రి నైెనయది 

పన్నుగ నన్ను బర్మిగహింపు సం 

జవనీతోడ శురుదయ( 

జేయుము నాకు( (బ్రియందు నావుగ.౯ 

ఆది, ప, ఆశ్వా. 3 

(శీనాథు: డి త్ఫకయ చతురాశ్యాసముల రెంటిని 
థి 

Es ుదునాళ శ్రా వకవడిశా ర చించిశటున్నా శు రసో 
కత, (౧౧ 

న రములయిన నూలన్లోక ముల చెక్కిటిని దలికపాబు 

mee పరద సహ 

ఈ కధను థీనా మునికి బూరర్చిము నన్ని చోడ 

మహాన్ ఏకూడం  గుమారసంభన (అబాధూత్ల్ని మున. 

గూర్చినాయడు. అతండును _ గాళిదాసకుమార సంభ వస్లోక 

ముల నొన్నింటి నందు. చెలిచినాండు,. కాని యది 

వాలంగా స్వతంత్రెరచన మె. (నినా ఖుని రచవకుల గల 

శయ్యునాంపు, ('పవాదనము దానం గానరాదు గాని 

దాని కున్న చేసిరచన, జూనుంచెనుంగు పౌలుపు, భావ 

గాంభీర్యము, అర్థపుష్టి శ్రీనాథుని రచనకులేవ, ఈ వా 
కధాకల్పనానుసారి యగు (శ్రీనాథ క థాసంగగొహము నన్ని 

చోడకథాకల్పనమునకంకుం. జతురత గలదై యున్నది, 

అర్యాచీనాం ధక వి యగు కోటినఘునాథ భూపాలుండు 

నొక కుమారసంభవ పబంధమును రచించినాండు. ఆడి 

కథాసౌందర్య ము, కల్పనా చమత్కొ-ర మా, నేటి కేట 
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తెలుంగు కూర్చుసాంపు గలదే వాలం జకంగాం 

నున్నది. 

దారువనవిహారము 

సంస్కృతమున నుతి ్రైషివల్లభుం  డనుకవి 
మయా దారునవవి హారమును 'బిహొట వాస! మును కర 

పపిలాసముగ నర్మిం చెను. అది శృంగారరససూరితి 

మగు నుచ్చృంఖలకా నవం. ఆ కాన్యమునకును (లీనా 

సుని యూ రచనకును సంబంధములేవు. పొవగివలీల 

యగు నీ క ధాఘుట్రమున నచిత్యచర్చ జరుపుట సంగ 

తము గాదు. “పినను నీనాథు. డి కథారచనలో 

నాచిలి నంతగా. గోతో పకుండుట ముదావహాము, 

“ఎంచి నుతింప శక్యమె యహీశ్వరు నంతటివాని 
నని పత దిక మగుహ౭పిలాస పంచమా శ్వాస 

పద్యము విల్లలవ ల్ల పినవెరన శృంగార వొకుంతలమున( 

గూడం గాననచ్చుచున్నది. నిజముగా చాని రచయితే 

యెవ్వరో యో యిద్రజిలో 

సముద్రమథనము, హాలాహలభక్షణము 

(నీనాథు. ట్ తదను భీమ ఖండూ చ నానంతర్ర మే 

రచించినట్లు. గు ర్తింపనగును. సము(దమభ ౮'రంభ మున 

జేవాసురులు విఘ్నే శ్వరవూజ సేయుట సంస్కషృృతభీమ 
ఖండమున6 గలదు; 'వెలటుంగుభఖీమఖండమునను గలదు, 

ఈ సందర్భము భాగనతాదిపురాణములలోనిది గాదు, 

హరవిలాసమునం గూడ నీ విఘ్నుశ్వరపూజ్యాపకరణ 
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మున్నది దీని యునికి ఫమఖండ కభాసందర్భా నుకరణమే 
యనుకొందును, మణియు స స్మృతి ఫీమఖండక్లోక పుం 

"వెనుంగు సేంత కందపద్యను నీణుఖం శయం దున్న ది, 

ఆ పద్య ను యూ హారి సలాసమునను నున్నది, ఇందు 

హాోలాహంభడత్ణమఘు, సముదమణనకు నడి గల కథా 

గతివో నున్న వి, 

కిరారాస్ట్ర యము 

కారును శనరిరలుని కిరాతారునీయ కా న్యవుంగథ 

యిది, కాని నా మా చినంతంో న స వీనికి 

సంబంధము శకాపరాలేవా, భి 6 తారణ పర్యయున గల కథధాసంశ్నో పమున కిది ని స్పృతి. శ్రీనాధుని క రితాశయ్య 
యా యూశ్యాసమున మిక్కి-లి నిషనిగలు చేరి యున్న ది, 
ఈ యాశ్వాస మొక్క స్వతంత్ర) సత్క సృతి యనందగినవి, 
ఇందుంగూర్చ న రు: తపశ్చర్య, వృద్ధ బాహృ్మణ వేష 

మున జేరసచ్చి యిందు, డరునునిత్రో సంభాషించుట్క 
శివ్రునింగూగర్చె తెపసన్సు చేయు మని బోధించుట్క శివుని 
గూర్చి యరునునితె., స్సు, న్ సం రా+తవేషము, నరావా 

హననముుు అమనంరాతవివాదవము, సర స్పరయుద ము, 
ఈశ్వ్యరనాషూళారము, పాశుపత న ర (పసదాన ము, 

అరధునస్వరయూె, ఊర్యశీదర్శినము, అరునోగ్యశి భాష 
జ జ 

ణము, ఈ ర నిర్శలకీలసౌ భాగ్య ము, డాోర్యని యన 

మానపాటు శౌొసష్నపదానము, అరుణా దయాదినర్ల 
నము, నివాతెకవచాదులసిజయము, ఉఇం్రదసత్క్కారము 
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నను విషయవిభాగములు గలదె యా యాశ్వాస 

మో (గంథములోని యన్ని యా శాగసములకం'కు 

గొప్పుద యొప్పు మోజీ యున్నది. ఇందు అ సోర్యశి 

సంవాద మాచితీరుచిరసా మనోహరముగా నున్నది. 
(నీనా! అ ౫ంథములనుండి కగడో సట్టసందగిన యను 

దెలిగింపు గానిదానిం "జీరుళొనల్ గోరుకొందు మేని 

యా కిరా తార్దనీయమే యందుకు దగినది, 

హరవిలాసము (శ్రీనాథుని తక్కిన (గంథములన్నిటి 
క్ంశు మృ్మమ సురరచనము గలది. బహు పొ 

సంస్కతెసదఘుటనలు, అన్వయ కేశ ములు ారక్ష 

(ప్రయోగ వైచిత్యవమ లు-భాపాంతరీకరణము  లగుటచే 

(భీనాథుని యితిర్మగంధములలో  నధిక ములెయున్నని 
ఇం దంత గానరాన్ర, [నీనాజ్టుని రచనల లోతుపొ. 

తుల సక్రమముగా నెఖుగం గోరువారు హరవిలాసోస 

(కమముగా( దద్ [గంథములను ae.  చనసుకున్ను 

నన్న య తిక్కన నాచనసోమనల తబుంగురచవల 

పోలికలు, మురారి నాటకన్లో కానుకృతులును నీ హార 

విలాసమునణ గొన్ని కాననగును. విస్తరభీతిచే వాని 

నిందు జూపకుంటిని, అఫూర్వశబ్రములు, (పయోగ 

విశేషములు, లవపీణపి “శేషములు నిందు. గొన్ని గాన 

నచ్చుచున్నవి, సవి శేషము లని పరికింపందగినపద్యాంశ 

ముల గొన్నింటి మాత మిందు. జూప్రచున్నాను, 

సృడ ము వెటై, చింకల్, వాడె డెపట్టులు విటీచి, చారాది 
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దివ్వించే, భోరిని కుర్యు దు ఎడ, అంపాొడాలంబు గురిసి, 

అనంచియీ కంచి నీకు, ఎఖ వాసలపటక్కులు, న్నక 

మిౌౌెండుకునూారకుదడుు  చిలుబుపిపసఎణతో 6 జేవ్రపు 

నబంది, నీ కాయయ పున జిడ్డు ౩ అపి కొల తూర గా 

నూతి గంటి దీడే, నొజలానీటలో 'జేషట్లు శాపం చ తే 

నృ బల నుతాకు, ఒ తిల్ స్త షా ష్ వ్ల 

యరులను గాడి___్ర్రట టై నేయుండు. ..క తేక ము 

సోడ బుంకరీకంబుసోలు, 'మస్పణన్ని కరమున 

పీకి నెయో ఘూజినఖ ౫ మధ్య మున ij ఏటలవి 

నేసి,..గాబబుకునం_ గొబుతిడి, అబసరప్రం'దెబింగున- 

పకా రులు, 

కూ మంచి లేమ్మకవి లతణసార సం్యగహమున 

హరి పిలాసపద్య ములం బెక్కి_ంటో నుదాహారించినా(శు, 

ఆయాపణటుల( దచ్చెద్య పాఠముల గు ర్రించిలిని, మిన్న 

నమి రెండు, అబసర సుంగ జయున వ్ర త్యాదిపారిములు 

(వాతీంపతు లలో నున్న ల్లీ నివ్ముకని యుదాహారణము 

నను గలవు, ఇ్టీ పట్టుల, బూర్వుపూర్వుతర ముద్రణ 

పాఠములు గొన్ని సరయెనసిగావు, శ్వ మయినంత 

వజ కవి చ| oo పూర్వ పూర్వతేర 

ము దళలాముల౦ందు “కమ్మునూన మెసంటి నలుంగుణో 

జలకమార్చి యొసంగిరి థొ త్రన్యస్త్రుముల్ '- (ద్వితీయా 

శ్వాసము) అని కిలను  “బజసగు సానుస్వార మనుట 

దిక[ిపయోగ ములు మృగములు. శాసనములలో 
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అస్టు, ఒపగటలటు నిరనుస్యారముఖుగా నవ్నవి అవి 

పక్క నఫారతమున నిరినసాషరములుగా? ere 

ముల నున్నవి, శీనాధుని x ధములలోనే గు కించి 

నంతిళో పది యొక్క కు యొసంగిరి” అని పూర్గాను 

స్వారవిక్ప్ర ముగా. గానవచ్చాను దిలి.గూర్చి భాతి 

ఎంష్పు 12, సంచిక 19, పు రీరి]__4  మూడందగును, 

హారి ఏలాసప్పు (వాత పత్తులం బరిసీల్పితటు కుగడా-ఆందు 

జట్ మూ మూచ్చిరి యిచ్ని3 భాతవ(స్తుముల్ ’ అ సార 

మున్నది “ఒసంగిరి అన్న పూర పూర్యతర మ్యుదణ 

సరము గానరాదు, ఆము క్రి మను చర తొాద్వ ర్యా 

చీన (గ్రంథములందు “ఒసంగు నానుస్వారముగా 
నున్నది, 

అధాగన్న పుం బట్టునన్ (74 పుటు__'అభ్యా 

న్నము శ్నతుమధిరి ము? ఇని నానుడీ కలదు. దాసి 

సకుసరించి మ యట్లు ముదిత మయ్యెను. “అధ్య 

నము అనియే (వాంయ్యెపతి, “అధ్య శెఒము తత్సమ 

రూపము 'అధాగనము” కాయబోలును, శు శ్యాన 

శబములు సంస్క్టతముననే యున్నవి అశు అభ్య, 

అభ్వాన౩బసులు నున్న వేమో ! సబ్బం ్ నూ కర కారులు 

అధాాసము = అమార్లరు అని యర్గముతో అకా 

రాంత్  సంసకాతెపద ముగా (గహాంచిరి. కి రాటమునం 

జంవక్వి వ్మికోమార్లు న విజయను లో “అధ్యానప పదడపరి 

 శమ్మ శాంతి? శ్ (పయోగ మున్నది, తన్ను చాపకు 
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లాయ ఛా సనపద యును స ముగా (గహాంచిరి, 

వమార్షమస్కి అఘార్ల మనియెని యర్థము గలసంస్క్భృత 

22 మసి, అభ్వకబపుం దచ్చెమ్హాప మనియేని [గ్రహాం 

చిన ము, (ీనావువ 'నుధాస్ట్రన్యుం బు. సమే 

మును ప్రైూతేపలి పాఠము పర్మిగాహ్యామే స్త 

చ్చును. కాని 'తెల్లున ౨56 నెక్కడరు నీ *'యధ్యా 

పము నాకం గానరాలేను. వావస్పనె న్ట్మున 'తభాాల 

శా (తనక న్షసిమారి' పి అవు. యున్నది “జానలుట 
ల 

అ భాంతి” వుని యుండిన వా గనిపించును, 

శూ మెం గహ సంభుటించిన్మ కియన్ 

మధ్యాహ్న శ న్ 

(పపాలేయాహితసవ్యపెదీ ప్రకరణ 
దీ 

(పర్రేడ దర్కోపల 

శ్వాలావాలజిటాలశాంగలత టీ 

వాచాలకో య ష్టై వ్ 

అర్య హర. ఆ. ?, ఏ 100. 

పయిపద్య మిన Saw కర్ణ మెలుంగ రాదు, 
“ఆలవట్టము” కాని, 'ఉలడి కాని కాదు నను 

కొందును. నాచనసోమన కూడ నీ పదమును (బయో 
గించెను, 6 పూర్వితీపతికిం బభాతభూపతి గొన్నయలరుం 

గందమ్మి కోహాళి యనంగ. భానబి బబు కన్నుల 

పండు వయ్యె?___డె. హరి. ఆళ్యా. లీ. ఇక్కి డం గూడ. 

బ్ యర్థములే సంగతేము లగును, _ సంస్క్భృృతాం[భము 

(19) 
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లలో నా కీ పద మింక నెక్కడను గానరాలేదులా- 

పయిపద్యోో త్తే రార్థము (కీడాభిరామమునను గలదు. 

మురారి నాటక తోక భాగము దీనికి మూలము, 

వ టియు____ విభూతి మంగళ, స్నానము. 'దేసి 

ఛెతపరిభానము గట్టి” (ఆ. లక ను, వగ ప్రక్క్య్-డ 

యతనిగూర్సి పూర్వము 'భారతిళలో. గొంత చ్చ 

జర గను, 

న్నానపదము ‘స్నానము అని యుండవ లె 

ననియు, నది 'వేదోళ్చా-ప్రకార మనియు, య. 

వేదజుండు గాన యట్లు (పయోగించెననియు నొ కానొకరి 

కము చేదోచ్చారము వేదమునశే కాని 1 

గాదు. [(పశ్నముశళకు 1 పశ్చ్నము, సంన త్సరసునకు 

'సంవత్ థర ము” అసి యి త్యాదిసిథమాల న ౯ 

మున్నది, సంస్క్య్చత భాషలో నట యుచ్చార ము గాని 

అపి గాని కానరాదు, సంస్క్ఫతే(గ౧ ధములండు( గాని, 

శాసనములంకుం గాని కానరాకున్నను నీ యతిని రత్నం 

చుట రే యిక్కొ-శ “స్నానము ను 'స్నానమునుగా. 

చేయ నక్క అచేదు. 'తెలుంగగున. దద్భనవ్యాజయతి 

యని యొ యతి భేదము గలను, దానింబట్టియే (వొ సవ్ర 

క పీశ్వరులు లర. ప నీ CRS 'కవర్షము? తోను యతి 

గూర్చిరి. విజానము- న్నాణను, ee -సన్న, ల 

పగ్గ సంజ -సెంగ అగుటనుబట్ర “జల. ము న్మ క నరము 
ఇ జ షా 

లతో యతి వెల్టినది, అంతేకాని *విజానాదిపదములలో 
షా 
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కారము న 'నకారము” గాని కవర్లాకిర మేది గాని 

కల దన రాదు, అన్తే స్నానపదము గూడం దద్భన మయి 

నప్పుడు తాన మగును, సంజూది శేబములువోలె 

సంస్క్భాతేసమాసగతే మంగా నున్నను 'స్నృనశబ్దను 

దద్భునవ్యాజమున( దనర్లముతో యతి మతిం జెరరనః 

వజియు నీ హరవిలాసమున “[పారంభం బొక 
యింతి. లేశను తృణ వాయంబు సట అనుచో '“లేకను) 

అని | పయోగమున్నది. ఇది నన్నయ భటారసుని 6 లేను 

సంతానో చ్చేద? ('పయోాగముం బోలి+ది, “అక్కడ జేప్ప( 

దగసమరనో పతులే యిక్క_డను జెప్ప-దగినవి, 
౧ ® హై 

ఈ హరపిలాసటు పీరికాభాగము  కొట(తగా 

(గంధ మల్ల నొక్క తాటియాకు పతి తింజూవూకు శబ 

రీలోం గలదు. వీకికాభాగ ముండి సప్పమాళొసము లేక 

(పాచ్యలిఖత శాలలో వేతొక పతి గలదు. ఈ రెడు 

(సతుల తోడ్చాటుననే ప్రూర్యము కాకినాడ సరస్వకీ 

ప్యతికాధిపతు ల హరవిలాసమును మ్మదించిరి, నాటిక 

నేంటకి నీ రెండ్ను వాత పతులే కాని (క్రొ త్ర చేదియు 

గానరా'లేవు. 

వూ ుైైా 



లా 

సురత ప 

అర, 
టలజు లావరించినకిడతంమిన( బలుల స nes యె 

అతి గం 

99న దక్కు నక్క wee నెక్కు. మకీ ర్తి రి చేకొనెడా, 

య = జిలిడిలి లుల బలుము 

ద్దులు గు౨కె : తెలు(గుదాసతో సరి యగునే 

తెలినియు( తెలియక వీనుల 

నలయించెడు వెల్రీమొల్ది యణఅమొజవాసల్. 

సంస్కృ మని వేర్కొనయడిన యార్య భాష యే 
తొలుదొలత _భరతఖండమున( పంబోరదిన వాబ్మ 

యము. చాలనణకు దానివలననే త ర్వాతం (బాకృత 

ములును చేశభాషలును బెంపొందినవి. దశత్నీణహిందూ 

"దేశమున: గల 'దేశభాషలలో నాథ |దవిడ క రాట 

భాషలు (పథాన మయినపి. ఇందు |దవిడ కరాటభాన 

లాం ధమునక ౦కు బాచీనములని అహా... బదు 

చున్నవి, ఆ "రెందు భాషలలోను (గంధములు రచింప 

బడుచు వచ్చినకోంతికాలమునకు(గాని యాంభభాషతో 

(గ్రంథరచన షృకమింపంబడేనట్టు చూపట్రదు. (గంధ 

ర-చన షృక్రిమింపయబుడుటకుం బూర మాంధ్ర భావ 
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పిలి యటిదో వన కించుకీయు6 దెలియరాము, ఇటీవల 

హేంధక పీతకు బ్యుల్మన6 జెల్టిన వేంగి జేశమునం 

దానాడు జన్మించిన నాగనర్శ కర్తాటభాపకు ఛందోం 

బుథి యను ఇంద శాస్త్ర (గంధమును రచించ కాని 

యాం ధథాష యుబు సన నె్తం సయ్య, నాటి కిభొ 

వకు. దిన్ననిరూ పేర్పడకలేదు కావలయు. ఆకాలమున 

మన దేశమును జాతరలు పాలించు చుండిరి. అర 

ధర్మము నిర్మ్మక ముగా నొగంపంబడదుచుంచెను. జనులకు 

బురాణాదివజూసయం చాదరము మెచుకోని యుండెను, 

వారు సస. ఫి ఇ పొగథితెయు కన త త్తద్యంధ ములను 

'గాసటవీస కీ” చదివి గాధలు (దవ్వుచుండిరి. రాను 

రాను దేసభాషకును గొంత చూ పర్పడుచుండంబోలు. 

అక్కతన న తటి దేశలాహాకనన నూ నశ్యకమయ్యాను. 

అయినను దానికి. దగిన సామాగిని గూర్చె న్ పితిను వెల 

యించువా రవతేరింపవలసియుండ రి, ఇటు సనం జన, 
౮09 

వ. మును మారకవిత లోకం 
{» 

బున వెలయ6౫ దేశివిల( బుట్రించి తెనుం 

గు నిలిపి రం ధ్రవిషయముస( 

జస సత్యా(శ్రయుని(దొ"ట్టి చాళుక్యనృపుల్, 

నన్నెచోడని కుమార సంభవము, 

దాదాప నేంటికి వేయి సం[1॥లకు. బూర్వము 

చాళుక్యాన్వయభూషణ మును సత్యావ్రయాది వ్వ 

దాంచితు(డును రాజమ హాం దము రాజధానిగా వేంగీ 
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దేశమును బౌలించినవాండును నగు రాజరాజనరేందుని 

యాసానమ.ననం గల సర(జ్రాం _ డగునన్నయభటాంష 6 

డను" పండ్షితకవియే మన "మాం ధభావతో? వొబుతెం 

విత న వతరింపంజేసిన వ". డవ తెలంపంబడు దున్నా య, 

రాజరాజన నేందుని (చురఃంమున సీకండయు పంచవ వేద 

మగు భెరతమును డెల్లున రచింప దొర(కాసని యరణ్య 

పర్వమ లోని  కొంతభాగ మునటకును నజవేర్చెను. 

ఈత. కవనమున సంస్కృతి మర్యాదలు మెంవుకోొని 

యందును, నుడిక*రము గల తెలుగు. బలుకుబడుల 

గూర్చుటయం దీతిను తీక్కు_వవా(డు కాండు, 

చః బహువనపాచసాబ్టి కులపర్వ త పూర్తసరస్సర స్వం 

సహితమిహామహీభర వఐుజ్మససహాసఫణాళి( దాల్చి దు 

సృహతరమూ ర్థికేన్ జింధిశాయికి. బాయక శయ్య యైనయ 

య్యహిపతిదుష్క్మృతాంతకు( దినంద (౫ మా ద్రసన్ను( 

గీ, ఎల్లవారు నెటు నొల్ల సధర్ముపు 
య ఇట్. 

బేల! నీకు జెప్ప! నేల వలస 

బిజబుతవాని కింత తటుసంటి పలుకులు 

సన్నె వృద్ధజినము లున్న చోట, 

పదపడి కపి బహ్మ నాంబడులిక్క_న విరాటపర్వము 

మొదలు ౧౫ పర్యములభారతి మును దెలుగు శాపిం 

చెను. తెలుంగు. బలుకుబళ్లను సు వౌలింపంబే యుటయం 

దీతని కీడు మణి లేడు. ఈతని కవనమున రసపోవక 
ములు కాని పడములు సాధారణముగా జూపటను, 

ల) 
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ఉ. చిచ్చజకన్ను మూసికొని చేత్మితిహలము డా(చి లీలమై 

వచ్చిన ర్ముదుచంవమున (వ్రాలుదు వీ వనిలోన నోర్వ6గా 

వచ్చుశ నిన్ను నెటిమ మగవారికి నీక కృప నాశయింప(గా 

వచ్చిం మెవ్విధిం గెలువ వచ్చు మహాక్మ! యెటుంగ జెప్పవే, 

తర్వాత న యిర్వుర కు దులు డనందగు వా 

. నా పెగ్గడ. ఈతని కృతులం దంణ్యసర్భ తె పూరణ 

మొక ఓ, 

చ, స్పురదరిణాంశురాన రుచి, చొంపిరితోయి నిక స్తనీరదా 

వరణము ల వధ త్య మలవై భవజ్భింభణ ముల్లసిల్ల ను 

ద్ధురతరహాం ససారస మధువతనిన్వనము ల్పెంలగ(గా( 

గెరము వెలంగె వాసరముఖంబులు శారద వేళ౭ జూడగ, 

ఈ ముస్ర్యర ను గపెత్రయ మందుకు. పఏరిపాముకై 

లాం ధభాషకు( బర వ్శపమాణములు. ఇట్లాం థభార 

తము ముగియునప్పటిక దాదాపు 800 స.॥ పెను, 

ఈ నడుమును గొదటు మేటిశవులితర పురాణాదులను 

'డెలింగించుచు వచ్చిరి, బట్టు రానురాను (గొత్నత్రోనలు 

(తొక్క- కనవమయుప మార్పుణు గలిగించిన 

వాయ క పిసార్వభొముండు నాంబను శీగాధుడు, 

ఈకెండు తొో.టివారివలం జాలమట్టున$ు సంస్కృతే 

(గంధములనే తెలిలగి. చింవాం డయ్యును గూర్పువందు 

మార్పు కలిగించి తే ర్యాతి (పబంధర-చనకు మార్గ 
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దర్శకు( డయ్యిను. *ససపద్యముల పులా రన నడ 

కీలు మునవలగునవి యాతడు నెలకొల్సినవే, శ్రీనా 

మ నాతని చరణములు నందుళొనక్ర కవిత 

సెప్పు న నవారు లేరు. (శ్రీనాథుని కాలమునకు మూంచే 

యవనులయలజడి కిలుగుచు వచ్చుట చే నారియూబార 

య గొన్ని మన దేశమున నెబకొన( 

fa 

ఆ చ్చి*పి.  కావువ నొ కాలమునుండేయు( గవులు తేమ 
ఖ్ == : జయకు 

నని గొన్ని యన్య 2న్యపదమఃలు రుచ) ఇ 
రి 

వషణుంబకి య.-వందు. వొందయుపజణచుచుు న చితి, 
తు 

మమ్చాన కొకటి యుదాహారింషబడుచున్న ది, 

ఖుసి మీజ౯ సురధాణీ నింపుకొలు వె కూర్చున్న చోడ. 

శ్రీనాధుని హరవిచాసము, 

రాణ నొపాూరు పఠాణంబు పంగ 
మనా లం 

తఖధలకోరుల తరక సంబు 

* భ్లోోపద్యములు సగూనాంకము లయ్యు నవి యాధ 
లొ ల అ 

భాషలో నంస్య్రృతభాష్మాగథధీతమునకను  నాంధధభాషాగథవమున 

కును వ్యవహరింప(బదుచుంుస్లే ప్రబంధపదము భారతాది సర్వ 

(గంథవాచక మయ్యు నిటీవల మిశోర్పాద్యాన్యతర మగునిరివృ త 

ముతో. జకురు వరసల గూర్చి రచింప(బతు కావ్యమునకు( 
ద "అ 

బేకుగా వాడ(బడుచున్నది. 
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మికా వనీండి పదుండా మొహాదా కెలంకుల 

ఠావు గుబ్దిరి ౨౮౮ 'కేవకంబు 

డా కెలంరున నీరాజీక రా చురకత్తి 

కుజ(గట( (గొవ్వాడి గొిరకలపొది 

పీలికుంచెతలాబంబు చెరజింబు 

మణుల మొగముట్టు వన్ని పాహైణీ యొకంకు 

కర్ర యొదుటికి. గౌనివచ్చె గింధవాహ 

బాంధవం బగునొక మహోవైంవవంబు. 

ఆ. 4, వ. 28. 

ఈ మొవలను సద్య ముల కో. ఆదనయు తొలు 
తి (ఎ 

పొలుత జొప్పింప మొనలిడె ననిరి, 

పదపడి (శ్రీనాధుంయు చూపిన తోన గటి 

నంస్కాతే గంథములం దెగించుటయ కాక పురాణకథలం 
౧ 

గ కొని స్వకపోల కల్పనల గూర్చి చతురళవర నలతో 
షా (టు లం 

మి పబంధము లను దరాషకొక వులు రచింప నారం 

భించిరి. అకాలమున నుత్చాద్య మగు నికివృ తముతో 
గతి నిప్తూట తప్పుగా దలంపంబడుట చే: గావలయు 

నొం[ధమున నేకసియు దానికి దొరకొనినవాండు కాండు. 

అట్లు ఫొవాథునకు. దన్వాత మిశ్మృపబంధములు రచిం 
20) 

చినవారితోం దొ లటివాం డవందసు వీలలమటతి వీనవీర 
జరి ౧౧ ఆ 

భ(దకవి యీవిషయము నిట్లు వాకుచ్చెను. 

న (పఖ్యాతం బా మక బంధ 

మన నుత్సాన్యం బనంగా (దిధా 

(20) 



by: నింహావరోరశము 

వ్యాఖ్యాతం బగు వను 
న! 

వందు మళీ యధ్యాహారముం వేయంగా. 

(బవ్యాతం పెతివృ త్త మైన, 

గతి నెప్ప౯ పర్తకుణా (ఛోతకు౯ 

విన్యాతిం గలగించు6 బుణ్య 

మసామకా విక్వంభరామంలికా. 

తండ గారతిముందకు ఫకుుతలో పాఖ్యాన 

వధను క్ని దాసికం తాణిదాసుని యిజాన థౌకుం 

తెంనాటుక మును ప. గం శూర శాకేతలమను 

(ప్రబంధ మును రచిం ఎను, శృంగార శాకుంతలము ర ఏ) 

బడిన తేర్యాలే సరోత్క ఏష స నెల జవ మహో 
ల 

(పబంథము మన యీ 

మనుచిరిత్రము, 
దీనికి (బిధొనముగా (గంధక ర పేర్కొన్న పేరు 

స్వారోచిషమనుసంభనము. అయ్యును మనుచకిత్రై మను 
నామము కివిచే 'మునుచరిత), బంగుకొనువేళి నని 

యొక-వోం  భీర్కొనంబడియిన్నది మటణియు లోక 

మున రూఫమై యున్నది, బది చతుర్రశ నర్గనలు 

గలిగిన యాంజాశ్యాసముల పిొబంధరత్నము.. దీిక 

కృతిభర్త కృష్ట్ణూపరాయలు, 
© నం. రిక 

ఈతడు బళాౌామాదలముళోని యా సెగొందిక 
య 

సమాపమున  నూగడివ విద్యానగర మనుపటణ రాజ ము 
a లు 

రాజుగా డశ్నీణహి దూదేశమున కెల్ల నెకచ్చ 



మను చరిత్రము 155 

తాఫిపత్యము నిర్వహి చిన శూరాగనరు( డగు నృప 

సారగభా "ముడు, ఈ సృృవాలరత్నాము జసనించికకాలనము 

సఖా. “దపిసినదికౌము. వూపి ఎదలో. నన! ఒటాఖి 
6 

మికు “సరము నం నగ డి, కృషరాయలు 
ny (గయ లా 

బహూునిార నములు హక. నకల సనా రొజుల 

ఉధరరుు రాష్ట )వ ముం ను "కమి మళొని తురుష్కుల 
J) 

ముష్కర నృిత్వే ముల. న నహొంగించి మహారాజ నభ భవము 

ననుఖభఫపచుబయ కాకి సరసక పి తొపిలాసలెలసు( 
ర 

"పద Sale ము పూ cou ల: జూల గో ర 

© - 
7 bu £ న మా 

సంస్కృ జాం ఫ్రములందు ము లయిన వనము చప్ప 

నేర్చిన సుగ్ వి రాజునే కా మణి. ఈతే(ంయ్లు కోలటుంళున పప 

౯ 
చితీమ మను ప )సప్రబాధమును రచించెను. సుస్మతి 

ఆని + . 0, 

మున మదాలసచనేత, సత్యా వ్యానము, సకలక థానార 

sors మ్మ re సములను 

~— 0 

రిణించిప టా ర మాల్వ్న్వదగం జెప్పి కొ నను గాని 
2 

Seen rs మను లయిసపి, 
యలు 

౫ క్ళృప్టరా.వు ఏణునుచగితిమున శే కాక ముక్కూ 

తిమ్మన ర చించినపారజా తాపహర అముననును, గర్హాట 

భాషలో, దిమ్మునార్యు: డనుకని రచిచింభారతిము 

నకు గూడ. గ్భాతిపతీయయ్యెను. ఈతందు దంచయూ తె 

%* అస్యిన్మి(ర్రు ర్రరు జాంటవరి పరిణయ. మను పేరి నాటక 

మొకటి రృషరా యవిరచిల యు నూత్నముగాల దమ నిక్కిన దిని 

చెస్పుచున్నారు, 



156 సింహావలోకనము 

లకు నెకయునపుడు నెంట: గ వీం్మదుల సయితము కొంపో 

4 ఈతనికి. జదర గపుటాటయందు మిక్కి లి కతూ 

హాల ము%డినట్టు (కంద నుడాహరింపంబడిన (ప్రాచ్యలిఖత 

ఫ్రై సః ఛాండాగార మందలి (పాచీన వి బేఖన వువనలవం 

దలియుచున్న ది. ఆంధ్రభా' పను మహోచ్చదశ నదించిన 

య్యీపభువార్వభాముండు ౧౫౩౨ సం! కరి శేషు 

వాం న ఊం Pela “099 జర డయ్యను, igs ws పసిడి గన్న యా కె 

రాయల యాసాశమునం దమ1డగజవములు నా బదు కవీశ( 
థి ఒలు ౧ 

గ (సాచ్యలి®ిత పు సకభాండాగారనుందలి చార్మి క్ర సంపుట 
అటే 

ములతో ““సృసింహ దేపరాయల రుమారుందు (+ రృష దేవమహో 
(an) 

రాయలు విజయనగర మందు షృజిసింహాస నారూఢు(డె పృధివీ 

రాజ్యం చేయుచుండగాను లు (బాసిన ( కొబ్బ్చోలు ) (గామ కరిరాలు 

దొడ్డుచర్ల య చినతిమ్మన్న అనే య్విబు అన్నతమ్ములు, 

సీరిరో పెద్ద రమ్మన్న అనే ఆయన (గ్రామంలో కరిణీకం అసుభవిసూ 

నుండెను. చిన్న తిమ్మన్న అనే ఆయన క వీళశ్వరదిగ్లి తి అనిసించుంని 

కృషరాయలవారివద్ద పోయి రాయలతో చదరంగం ఆహితూ వుండే 
చ్ 

వాంయున్నూ ఆట గెలిస్తే. వెయ్యార్లువరరు పందెంచేసి గెలుస్తూ 
టం అ ప 

ఉం దేవాజున్ను, ఆఅబ్బుటు శ్రీకృష్ణ దవమహారాయలు చాలా సంరో 

షించి కొప్బోలురూమం సిర్వా(గహారంగా ద్రోరనోసి యిచ్చి 

కొప్పోలుకు ప్రనామం' కృష్ణరాయపురం అని నామం 

యేర్చరిచిరి. ఈ చిన్నతిమ్మన  అనేకరణం కవీశ్వరుడు _ చెప్పిన 

పద్యం.” 
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రులలో నెల వయసునందును గవితానెప్రుణిశుందును 
౧m షు 

జదవె.డు మన యా మను చకితిమునకు 
టు 

కృతికర్త పెద్దనామాత్యుడు, 

ఈతండు నంద వర్క (వాహ్మణు:డు, ఇంటివే రల్ల 
తని 

నాయనా తందే సళ ని బళ్లారి పాంతమందలి 

పోవాదు పరగణాతోని దోరాల గామి మోతి వాస 

సలము, నప వషనాయలు మనుచడి (లేమును గతి నంచు 
రు 

కొనును దూగేగించుట కె హ్ పష 1; బల్తన 

నెక్కి_౦చి తవ ఇతితో నదాని లేన ని యాతనియెడం 

గ లమయూద పు వెల్ల కించెంట. కృష్ణరాయల 

యాసానము+6 గల bes లను తని శే 

గారీ మెక్కు-స. ఒకి ప్పుడు వ రాయలు పసిండిప్హార 

మున. గవిగంద 'పుంజేరమును గనినచ్బి సఖి గ నమన 

సడ సంస్కృ త ధిములంను సమము?'6 గనవనము 

భాయ ల వరా తు నా. అవు కా న! =~ —_—— శా ణా ఆ న. అలా అనాను. ఉడా నా. వా మయ 

ల్ శతసంఖ్యు త్ గ్రాటినను 

రాయజగతీపతిరో సతతము శకి 'లప్టిరా బగభింలలిల (6 

జరురంగ మాడి గ లెను 

భు "మంతుడు బొడు ంచెర్చ తమ్మన బళిరే. 

ఉ. ధీరుండు చొడ్డుచర్ల చినతిమ్మనమగ్మతికుమారు( దంచివా 
ణా టె న్య 

కారుండు సత్కకావిదు(డు కౌళిక గోతుంయు పద్మ న్నే సే 

వారత బుద్ది నందవరవంళ్యు(డు సత్కవిలోకనాథు( డా 

pe గ 4 స చొ నీ ల ప్ న్ు మ్మగవర్తను(౫ రువచస్టితి నొప్పువా( డొగి౯ా, 



చెప్పనే? శవా రిదానిం గ్వాెన నరు అవ(గా సభ్యులు 
యా 

మిన్న కుండి ఇసియు దానిపః గృివ రాయలు 
na ౯ 

ఉ. ముదుగ గంగ పెండియరముకా గొనూూతంచు బహూ రింస(యగా 
(63 

TEE SSD MLCT తల BY ET 
ఓ) 

ఆని సగముసద్య ము( డఉదివె ననియు  "'ఎదనా 
oe) 

pan a 

మాహ్యుం తంతట లెచి 

వన టోలుపండితులు పృధ్విని లేరని సీ వెబుం”వే ప్త 
౧ 

— ఇ ల ~~ Co లనీ ఒర న్న 
పవస ఎ6 వలంచిాను బరిమి నా కు కృషరాబ్బపా ! 

(టు లు ణ్ చో 

స, పూ(6త యెటుంగులుం జసరుపూవ వెవంగులు( జూపుసట్రి క్ 

తలు జ సిగ్గు EE es మయ్య నం గ మ్మనన్వ ౮౯ 

రాతిరియుం బవల్ మజపు రానిహెయల్ చెంియారజంపుని 

తరికీపులంబలెను దారనసిలస్యలె లో. దలంచినకా 

(తంగ గ కొనస్వలెసు బై బెడలియత్తుంలో ని పల్లటీ 

కూ(త లనన్వలె సౌగసుకోర్కులు నోవల. సాతి లలినడా 

చేతికొలందడి(6 గౌ(గిటను చేర్చి RY గన్ని య చిని వాన్ని మే 

ల్మూ6ంతల చన్నుదో యివలె ముచ్చట గావలె( చూచిసనజళా 

చారొడ నున్న మిన్ను లమిటారపు ముదులగుమ్మ కొమ్మనౌ 

వాడెట దొండసండువలె వాచవి గావం6 బంట నూ(దినరా 

గాతల( దమ్మిచూలిటెర కై పసపుంజపరాలి నిబ్బెపు 

న్మే తెలియబ్బురంపుజిగినిబ్బర పుబ్బగుగ బ్చిగుబ్బ పొం 

బూ(తల నున్నకాయ సరిదో(డిమి కిన్నెర మెట్లబంతి సం 

గాతపు సన్నబం?బయకారపుంగన్నదగొళ పం పకొ 

సాంత తానతానలపసం దివుటాడెడుగోట మీటుబల్ 
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(మోశతలునుంబలెలా హరువు మొల్లము గావలె నచ్చ తెను లీ 

ర్రీ3ెగ సంస్క 6౨ పచరించిన $పద్దున భారతీవధూ 

టీం సయంర్భగికోటీ భవదాననపర్వ సాహిరి 

TO నాటా (వ రభారతంభారతసమ్మ3 (భా 

సాతసుధా (పూర బహుభంగ ఘమంఘు మఘుంఘుమార్చటీ 

శాౌరర రావ రము జయం, ఎ చుంచువిపంచికామృువం 

శ ఆ ఒం ఇల అ అస జ్ ఆ క క ద్ని / గాతర హిత తరగ”ానహాద్రివదంధణుధాణుకంద్రమి 
అలీ 

అకపద్యనూలిక నాశుపుగా విరచించి చవినె 

పంట! చానిపె. గృషరాయలు తానై యూక పిగండ 
అటే ఆ బై ల 

"ప'చేగనము నాతని పొదము= దోొడిగము. ఆశుకవిత, 

మనంగా నాతో చనము సక్స ము నిటిరసము కూర్చు 
I) 

నజనో యక యాశునుగను జెబ్బనేర్చినది గాని చత 
C౧ నల 

కూరుపు కానేరదు. మజోొకప్పుచేదో కృషరాయ 
ర్ం 

న సరచింపు మని ఫోర(గా నాతంయు-ా- 

చ, సిలుపహాగోల్ర 0౨ ర సులీ పయ మూతి) తెచ్చియిచ్చుక 
@ 

ప్పురవిచె మాక్మ కిం పయినభోజిన ముయ్యెలమంచ మొస్పుత 
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ప్పరయురసజ్ఞా లూహ తెలియంగల లేఖక పొఠకో త్రముల్ 

దొరకిన( గాక యూరక కృతుల్ రచియి-పు మనంగ శక్యమే. 

అని నిరాకరించ నని చెప్పువురు. 

పెద్దనార్యున “కాం ధకవితాపితామహు? డం 

విరుదనావముము కలను. ఈ దనిరుదము “పుగాణకథను 

గొని సరః పోలకల్పనలు గూర్చి తోొలుదొబుతే మను 

చరి తమును (బబంధరూపమున రచించుటచేం గలిగిని” 

దిని కొంద అందురు గాని యది సవగాదడు 

కటి | పబంధకులః: గూర్నినవారిలోం వెదవా స. 1 స 
ర్యుండు నొలుదొ' "బుతేటివాం డమనది నిలునవేరనిమాట, 

అంతకుముంచే యిట్టి రచనను కలదని తెలిసి యున్నా, 

డను. ఒక వేళ తోలుదొలుతేటి దనియు యుప్పుకొన్న ను 

నీ వికుద మీ, గంధథరచనమును బట్టి నచ్చినదనుట పొసం 

నేరదు. మనుచరితిమును రచింసు మని § Sees 

కృషరాయలచే, 
౯3 

ర హిరు(డవు చతురచోనిధి 

వరులపురాణాగ మేతిహాస కథార్ధ 

స్మృరియుతు(డ వాంధకవితా 

పితామహు(డ వెవ్వ రీడు పేర్కొ-నవీకుళలా 

అవి పెదన సేర్కొ_నయబకియున్నా(దు, 
© 

కృషరాయలు తన  యానానకన్రులభో నెల 
౯ యి న క్ 

నయసుచే*ను, గవిత చేతను వెదవా. దగుటచేం బేదనా 
© a) 
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గా 

హయ. క వీరున ముపంగి యుండును. ఈతం డీమను 

చరిత్రము గాక వారిక థాసార వాన వేజొక ప్రబంధ 

మును రచించి తిన గుగు నసగరకోపయతికి గ్భతి 

వొసలోను, ఆగ )ంఫమునుండి యా కందిపద్యములు రంగ 

కో తు నుదాహారెంపణబ కి యున్న మ్స 

క. అంబరగము పగుల నార్చి (ప 

ఇలచాసుటుల తాభ్రయావు వెలయ స డినిన చే 

సి అ శ. అవ్ అం 

శ్ర బలరెయి 6... Vow 

అంబున దచొనితంఎ (నుంచ లావు యజఅియయంగకా. 

క, ఆచేనీ రము నుధాం 

నషం. (నా కాషగిమవళమున బాలుం డె 
లం యా 

ఆ యుత విణ 

సాయము .గొవ-నోటల తెప్పెటజపపిన నగుచుళా, 

క. శొరిరోపయంకి ఘునతరు 

కింఠొ SE ఎమమతికిని గుటతలమవహ్యాత్కా 

ర్యంనిరతికం జిరమురాగమ 

పలనాయవనియ-కిని జిపాసంభ్భరకికా 

గీ. అధిలపారి కాంక్షి కాశయప షొ 

తోపికలరముననము లో తక ర్తి 

చేర నంగి యచట. బారివంబున డిగ్గి 

యదివసించి యుండు నర్ధితోడ 

దాలరసాలకినాలము {2 

గోలుచు( టలికెడిపీకంయ కో యన. జాలం 

(21) 



న్ా కప్ప రాయులు స్వం కుం నా నాకను 
౯ 

నాశవి నిర్వాణమునుగూక్చొ నీసపద్యననక మొనల 

యుంటి మనియు స. లొకరు నుడువుచున్నార్వు కాఫి 

OTC SONI 
| « WE 

కేయదూంయంయొస (గ యెక్యింంచుకొ స 

కోకట్నగామాన్య నేక్మాగిహారింబు 

BU © జు 

అడిగింబనమలయం౦ందు సబ్బు 

చ 
Odd మనురరుత ర టర పర సు“ (౧౫6 

అక రసం వీండ్రో యని క్ దిలుచునటి 
శాఖీ 

క్చుషరాయ లం" Se 
ps 

(బది యున్నా(ండ జీవస్పపంబ సగుచు 

స. మొక €ి మాతు వాణపంో్డ6 గలను, 

మణి యు గ నిరాషశత్రానంతెరము కన డో ఫీ a 

రాజ్య ము ) పెకి గజపతి రాజు దండె తిరాంగా 
2, oa 
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సీ, రాయరాపుతుగండత్రరాచ మనులగు వచ్చి 

శ “లా ఒం ల 
న్న, నొత లెటుంగ ది దచ్చిరా రు ర్వి అవే 

చి రాం ౫ కారి సి "యా DOU: CO wet WI Wy 
nye] యా 

ల న్ గాం ఆ ~ తి స ఇ 

కన్నడం ఒట్లు న చ్చెదు గజిపంం వై: 

ఆల్వా nr 

dwn CE సొచ్చి DOO TUS 

STONE కా = 
అను నసవపద్నమును బం ననియు, చానిపె నాతండు 

3 రా 

పిలి తిరగి పోయ ననియు దెలియుమన్నది. మును 
౧ 

మమమసపిదిరా జ ప) తెపగుము )3కు( దసరా జ్యము: వో డ్రి 
య ; అర ౮ న్ పంకం 1 గ్ 

Ment దిక్కి_నమాయ్యు డు తన కవితచతి. బ్రతాప 

ముద్యుని మస్ప్సుంచి మరల వ స కిస్పెించెనంట ! 

వెలుగోటిరా జయిన మావయభఖింగ మనే? 

చల్హయ వేముని తల నలికి తినతిమ్ముపడిగం బొదిగిల చి 

సందికోంత పోతరా జనుజేరి కకారి గకొనలా పెనా 

సి విసారిభాము. డాతనిం జేరి సరిగి కననముచే నాతినిం 
బొగడి మెప్పించి మరల నాశవారిం గొని తెచ్చెనంట! 

బలిరా క స్రత్వమవా తము ! 
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ప్రంకను గృృప్వ 6" యని చ రచింపబడి నట్లు గల 

యాకు క్రమాల్యదయు. బెద్దనచేత నే రాటం కాదని 

రయొక యెపీహ్యాము బహబుకాలమునుండి కలను. రగ 

రగాట్భంద మునం దామూ న మూాల్త కా ని పష్యము 

బుదాహారి పఢయుడునెన వ. యాను ఏ మాల్య 

దో టి నుడువంబడియున్నది, మణియు నాజణు కి 

మాల్యదకు( (చాచిన వ్యాఖ్యాతి యొకండు తెన వ్యాఖ్యా 

నావనాొన మున. బెద్రన రచించిన యాము మాల్యద! 

యని సద్య”రాప మనన “వాఫొవియున్నాండు . ర్రింకను గొన్న 

యెడల కదా కలి మని కలను, మరుచరతే మెట్ల 

పహృాదయంగమము లగుభానములణో "లసిల్లుచున్న దో 

యూము న నకాల్య దయ నిస్తే న్. మోయు వున్నది. 

కాని రెండిటికిని సెలియంచుల గొంకొక 'భీదము కలదు, 

ఇట్టి భేద మొక కవినే కాలభేదముచే రచించిన కృతు 

స జూపట్టుచుండ ఏట లేకపోలేడు ne 

శాదంబరీహర . లలు లారా జాన 

నాణుసి 

నగును, భో పిత్నా పావీణ్య ఫడీశ” మొదలగుపద ములచే 

సంబోధింపంబడిన కృృప్త రాయలు కవనము చేయ లేక 

యితరుండు రచించినదానిని దనవేగణ. (బనటించుకొనె 

ననుటయు6 బొసయగుయబాటు కలదిగా. దోంచుటలేదు. 

ఈ విషయము సత్య మైనను నసత్యే మైసను దాము 

రచించిన |గంథములను దమరాజులు రచించిన ట్రే స్ 

వేళ్లతో, బ్రటించునాణారము వెనుకటి కవ్రలకు లేక 
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పోలేను. ఇవిగాక "పెదశకృతము లని వాండబకునవి కొన్ని 
వాటుప పద్ద ములు కంప 

తెగ 39 2} 
Yr 

1X we (౧ 
త 
నో గ్లో 4 2\ zr eb గ్నష్న గాయకుల 

౭రా 
మచ్చించి యాన? ఇన్యంత?గాం ల ముంతే యామను 

చితిము. నరికే సృహనీసీ యనే కాగి వారముల కు 

గ్ వుహాభోగ ముల ననుభి *చి మైహి శేచ్చలం 

దసియుట ము కావ [ ౫ గసరుండై నోర థు క 

తవ యగ ేచోరవు-"నగ్వు నథక ప సపఫ,గ మనసి యాడ రుం 

డు 5 ఫోజు యణడొవీకు సెట్టి భాహ్నాః లకి సర్వాగ 

త ట్య es భ్. 'చేవాలయములకు 

న చానా నప వారికి”; Pps సయిత 

మార్తించుకొనిన యా యా ధ్ర: వతాఫతామసాుయు 

కృృవ్షరాయి Ne. వము సయితము జీవించి 

టి ౧౫౫౦ సం|| పాోంతిముస నర మగు భూాతిక్ర 

సరీర మును ద్నజం శాన్వతిమగు ్ట్ ర్రిమూర్తిని 

గెకొనెను. _ ఎంతవజ. కీ యూంధ్రభామ. (ప్రచారము 
గలదే సు. సిపిని వెలయు ముండునో యుతవజకును "వైవ 

నార? యనే వరిం ముశకు భంగి వాటు వెటిల్ల నేరము, శి 

Ww 

రచనావాతుర్య ము, 

మార్క..౧డేయపు రాణమునం దీసారోచిషమను 

జన్మ వృత్త ంతను సమ్మగ ముగాం గలకు,. అప్రురాణమును 
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స అ మార యాం గ్రీకి డి ౧చెను, _ కెంనిండుపటుల. నెచిణి 

వఫేోషగామున శతం వా ? రుల గాఫపెంపెం ఖాని” 

వూామ్యాం డీ పబం ుంధథ పాదమును. దుదయుటు Se. py? 
9 లె 

కాకు ౧1౯౩ [హై ల. మాదన 

సమితా టన ౧౫౧ సద్య మూలలో వన క SRD 

క్షసనముసే ౮౧౦౧ పద్న్ను ౫ సన Ces Barns ఈ యను 

రై 

చరిత ము “లనానినాసి య్ర్ఫోకబజుగిబగి యును,లురును 
Cn C౧ 

క సంస వ సం సూయున్నది, =P 

షా స టే 
పజంధి ౫కు వ కాలను పడె! గమ వాను తెగ MC న 

q gas 

ముఖ పాండిన్యవి.ను జతురెంధక పితా పీలాొాసమును నెల 

యించి నిబ్బర మెన లి _ నాహాపుటి మివీు పోటా 
(___ రు లా ౧౧ 

తనునా ని కుంద దుకుటునా గమన ముడి పటతకు: 
౬ 

ఈ గంఫమునందు. గసాప్పునేర్పువు టన 
యాం 

బిక్క-టిబ్లని పద్యము కాని గద్భము గ-ని మాపట్టదు 
ఈం 

ఎక్క-డల. బటిన నక్క-డం. గవీశ్వుుని. లోవజ్తావనముమ 
లు Ey 

శాప చెదుష్య మును గల్పసొణ సును మాను me) 
cee గ్ cn 

నిరియు చున్నవి; = నార్నుసి పులు ముస్గులొలుకం 

నిదంఖుంబిలుకుల శేర్చ కూర్చి ఫ్ర్చ వ చల సన 

మెజుయగు వో వెల్త గంపలు నప కటక 'నెక్క-డను 

నొక్కు.లు వోయి కాస్పింపవు. మజతియు సంస్కృృతాంధ్ధ 
నుల న దము ”*౯ గెలయంగూాగ్భు కితేన నితని కేవనమున 

సంసకాతేపొఢి యం డెలుయను నుడికారమును మిసమిసలు 

'చేటుచు. జెజలాకు మన్న 
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అయా వ్ అ ఇ -§ జబ“ శ్ మే ఇల ౮॥ రాజల (_ఎవల6 జిలు-ంగలబువ -గారంటురంపునకా 
౧ 

అగ ఇగ హ్ నలి ఇ“ | ‘ న ళ్ లా. షో తో షు తో 

ఆయి లయ (| లల లు (నటట DD [1 SOIT VOW ఈ ఆలాగు 

గా oa) oe 

we లర ఇఒ ఆం అర ఖు లో ఒ 
(గాడాంల్చిఎకాయ మాసజట్రిం we రచ్చుంబులం 

~ ee a మయ... రాస్ ఇ SPE టే 

దూలం అల అ మున లస ఆబ ంంటబుకా గారు 
జ 

క 

స్త gC 

A 3 
G గం [ఓ లం గె 

ఈ సన్ను నాల్ల వరణ మటిభూ+గునము నౌల 
న ర్తి 

యించు నునే యస న్నది, 

( ఇ జ్జ స్ట + వా ఆంగ లి ఇ 
శా।॥ దాలొలుం ToT) WS) TOMMY TON 

అవ్ జ. షొ జ ఠి న. జా న. x 5. స్ 

io ఐ నివిపంచి నిన్ని మొచులుళా నీ వందమిు-చేసి యా 

ఇ 

యూాలాపంనదె నుచళ6 VU yt ఉ్రభధాతాయావారాహాతా 

జ ఇ న జు Ss వ 3 
తై ౬ “టాల Wet మె సెం 

poe - ) 

ఆ ఏ. ప 5?. 

చె॥ వీలు(గుల జెటుచుం నెఎల6 చెందక వాసవ యంట యుతడిం 

SEDO వ. Cyt చేర్చి కౌంచు క 

జెలడము లావి యాడి యొచాన కిరస్టివ ఎేం యె నృప్ప 

న్వెలువడి చూచి లో:.3ిం నీ ని దాసు నిల్చెనో యనన్ 

ఆ. 5, ప 68. 
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చితీనిరాషహాము. 
రో 

అ అల్లచె కండ పొనఫాన 

చన్షనిగిటజుత మబ్బు దేదడుపాలమం 

దెల్లెజ( జూచిన ధరణీ 

వభ సీరాముసేన వాలు మెకంబుల్. 

నెకుకి నగరాది ముడిసిన 

మము తెనకిన పేమి గలదు మస ముమితికిన్. 

ఆ. శ. వ. 80. 

కల్పనాశాతుర్వము, 

చ॥ మరున కొసంగ6 గాలము తమశ్చటఓ గాటుక గా నవోదయ 

మ. ణ[పభావధికళ నోణివసి రసితో మభ రమున్ 
అవే 

హాగిహయ ౭ జ్నధస్సలముసన్ బలి చన్లి వటాంకముజ౯ణ వసూ 

త్కరభరిరంబు న వెలుగ గాంచి నుధానిధి నె నతటీకా, 
pen po పే 

చ Ds De a 

సు మునుముల ప్ లోల్యము నిగకా మోదంబు వి దీర్హతం మ _ 

నొనుపం గోర్కులు (గేస్గ (ద్రస్ప మది మెచ్చుల్ దెస్పలల్లార్చన 

త్యనుషంగస్టిి టిచ్చపా టెసంగ నొయ్యారంబునం జందికల్ 
® 

దనుకం జోచె లతాంగి భూసురు( (బఫుల్ల న్నేతపద్మంబుల౯ణ 

ఆ. 2, ఏ. 30 



మనుచరిత్రము 160 

స్వభ నపరిజ్ఞాన ను, 

లా 

చ॥ పలుకులు నేర్చు వేళ. గలభాషిణి నీ విటు లుండి( బంజిరం 

దుల నరగన్ను వెట్టి ముఖముల్ చరణా౧నథాళి( (గో(కుచుకా 

నిలుగుచు నావులించుచు వనీవిహగోత్క ర మెట్లు వలు. న 

ప్పలుకులె యట్లు అతి విని పర్కడు వింటివె కీరశారికల్, 
ఆ. 3. ఏ. 558. 

వీ; ఏ విహంగము( గన్న సెలు6గించుచును సారె 

కును ఎతంబుల6 గూడ దారు( 

దారి కగౌని యది తనడోడు గానన్న 
a 

మెడ యతి కలయంగ మింద సరయు 

నరసి ౩స్నీటికో మరలి తామర యెక్కి. 

వదన మెండ(గ సరోవారి నద్దు 

నది తావంగ నెయత కటిటు గగాని 
లు రా రులు a 

(మపదింట మీక్షించి (బ్రమసి యుంలుకు 

నుచీకి యెబకలు దడియ వే దొక్కాతమ్మి 

కరుగు నరిగి రవంబుతో. దిరుగు తేంట్ల. 

దొడుచు ముక్కున మజథటీయును వోవ వెనక 

స ర “ ఇచ. స 2 సంజ? (బియు( నాని వగ న క్యా చక్రవాకి, 

ఆ. ఏ. వ, 16. 

ఈ సీసపద్య ము "పెద నార్యువి భాపాంతరీకరణ 

చాతుర్య్యమును వెల్టినికియించు చున్న ది. చూడుండు, 

ae ఆయాతి యాతి పున రేవ బలం (ప్రయాతి 

పక్షొంకురాణి విచినోతి ధునోతె పత 

ఉన్మ తవ దృ్భ9మం కూజి ౩ మందమందం 

కాంతావియోగవిధురో నిశి చ ్రవారః, 

(22) 
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ఈన్లోక కమున కాపద్య శునువాద మయ్యు నెత 

యీ5 మనోజ ముగాం ఇెంపొందింపంబడినది.  మజియుం 

st గన్న క్ష ర్భృపద మశ్యేంతే స్వాగస్వాా 

సున నుగువటు నీ లింగ ముగా మార్పు నని, 
౮0 

షృషఘ్కు_చోటుల వీత్త శక వానలో క్త్నో, [సన 
పఠతి = p 

మన కానా దానికి: వనంలో చిన్నెలు నచ్చు ల x 

సట మ్మే అయినక ల్పనం గప్పించి పద్య మున జి 
C౧ A) 

సట బా గనిపించును. 

చ॥ మసకల రుంభికుంభనవమౌ క్రి కికముల్ గనుపటు దటచె 
ఆ అవు లాల 

వచలక కృషరాయకరవాలమునం దగుధారసిట న 

భ్యుదయము సొంది శ్మారవుల పుటి మునుంగ6గ పేనసం రిరో( 

టొదిగొని పెవయిన్ వెడలు బు ఎచపం క్రలువో లె బోరులన్. 

ఆ. 1. స, Al. 

ఈ సద్య మునందలి కల్పన సాప్? టి మునిగినది” 

యనాలోకో కి కిని బట్టి పుటినది. 
ఆ ©) (స) 

ఉ. (ద్రారవ నేభదంత హతకుడ్యి పరిచ్యుతవజపం క్రిం బొ 
pa: 

ల్పామమిమంగుజుంబురుపు లందు వెసం గొనిపోయి సొంత శృం 

గారవన్నదుమాళి గిజిగాడులు గూడుల( జేర్చుదీపిక 

గా రహో గృషరాయమహికొంతుని శ్మాతవసపట్రణంబులన్ . 
లజ 

ఆ. 1. వ. 36. 

ఈ పద్షము గిబిగానులబు మిడుంగుజణుయబుర్వులను 

దను గూండ్లలో 'వెల్తురుననై చేగ్చి యుంచుకొొను నను 

(సకృతి చిత మునుబట్టి యందను గ" ( బూందుపబజుపంబడినది. 
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ప్ వ 
౭౯ 
తి 

గాయని వునొాదివళలనమున నిత(దు చిత్రించిన 
౯9 

$ ల్పనయు ననుపమూా నము వెలయు చున్న ది. 
యా 

చదవ తనస్తెనుకటికవులు కూర్చికూక్సులలోని ప 
టు 

శేర్చిఖాని పొదుపుగా నదుకుకొనుళచు నొక్కొ కయెడ. 

దొంటికంకు సుతౌెౌంము మోాభుశటు హపావభించును, 
య 

చ. ఉడిగి మడింగి మె మజచి యున్నరజిం గలలోన, చేరె నె 

కృటడిమగవాందొ గో? యనుచు గంచ6గ మేల్కనుచో నతండ 

(యి 

ప్పుడు మగ(డందు( గోరుటకాం బౌందుగ౮ జాతీ ముల్లు పుచ్చి 

(5 

ట్ర౭(చినచంద మయ్యె గమలానన యీ విరహానలంబునన్. 

ఆ తరవహారివంకము. నోము. 
ner. 

fe ఉజుఎరిబొరికికబ౯ా వెజచి యూజట యొ నని పేరుటామనిన్ 

SHAS SOT ర ముయ్యెలనగు టయినిటియిందు రా 
లు లు 

నఉ(గునె తాంవహ్ని మనయి హరిణక్ష. ములు పుచ్చి కా 
pn ౧? 

గ ఆజ . అ mE + చాన్ 2 
అడచిన చంద మయె'( బపమా యొలదొ(6ట6 జిరింప నెటికిర్. 
ww ఓ 

ఆ. 3. ప, 34, 

మ. అసుమానింబ_ యాసనుధాంధనులు మాయాఎల్బ నావంచసం 

బుస వెశ్వాసరునికా హారించిరి యవుంచో యింతమ్మాత్రంబుల్లో 
యో 

నన నాయోగమహాసుభావమునవు౯ణా భంగం ఎ వాడలు స 
(a) 

సనిక లా(చిన(6 బెంచి మోనునొకొ దుశ్చారి(ఈ. ౨ లంటిరే. 
a aa) ౧ 

కాళింది శ్రీనాధుడు, 

శ్రా తండ్రీ! నారు నన్నుగహింప6౧ దె వెచ్యిం బంచు( దారించిగేజా 
ten w 

గండ్షల్ గా నటు లాడి ధిక్కుతుల( టో కాల్మంటి వోహో 

(మదిం 
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దీండైల్ గల్లినవారి కేకరణి నేనిన్ విద్య రారుండునే 

గుంద్రా డాచిన( బెండ్లి యేమిటికిం జిర్కుం గష్టముష్టింపచా ! 

అ. 5. ఏ. 17, 

పులిమల్ల( డడవిపోతులరాజు గరుడుండు 

గాలివేగంబు పండేలపని(డి 

ఏష పసాదంబు వెండిగుండులపరి 
3 

పచ్చిమిర్యము వల్లీ పుచ్చకాయ 

వే(లమాణిక్యంబు విరవాది మెశ్లబల్మి 

పెట్టుగాయు వకారి పీడుగుతునుక 

బిగురు (6౫౩ చితాంగి శీరామబాణంబు 

పురియండు కసూరి దొడుమత 
అథి a ౧ 

నగ మలియును బెక్కుతోయముల పేళ్లు 
దారులు దేర వచ్చా నుదండప్య తి 

© pare 

వేంటమక్క.లు మృగ రాజవిగహాములు 

వటుక నాధుని వాహ్వాళివాహనములు 

శృంగార శాకుంతలము. సినవీరభ్మదకవి, 

పులియ(టు బూచిగా6 డసురపోతులరా జినుమంతిగా(దు చెం 

గలువ సివంగి భైరవుంపు గత్తె సంప(గి వెండిగుందు మ 

ల్లెలగుది వాయువేగి చిటిలింగడు సాళ్వండు వత్సనాభి యే 

కలములమి తి గబ్బి యన(గా6 గలవాని (గహించి యుతిన్. 
అటి ణు 

అ. 4. ప. 82. 

"పెదనా మా-త్యుండు వీల లమటణి వినవీరభ బూని 
a 2 టా లు 

శౌాకుంతీలమున. గల వేంటనర్హనము మొదలసనునది తిన్నగ 

నతుకొని దానికంశుం బెక్కు మడుగు లక్కు-న చక్క-( 
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దనము గల్లుకట్టు తాను సమకూర్వెను. మటణియు 

మారన మార్క డేనుపుకాణణును బటియీ్ యీ 

(గంధము జెంపాందింపంబడిన దగుటచే నందలీ ర-చచనలును 

గొన్ని యిదుం జొచ్చిన. జండు రెండు జక నపద్య 

ముల. బోలినసద్యములు గలవు. ఇవిగాక గడుసు 

బోకడలకు గనియు, నుడికారములకు విడిదిపటును నగు 

క విసార్వభా "ముని కవితా, లాసములు స Ss 

తఅచి తేజచి చదివి ముదుపడినవాండడు కావుటచేం 
(బౌెఢకి ననవాం దత్యింతొాదర ము గల పెద్దనార్యుండు తన 

యూద రాఖిశయమున కటి గ్యేతిక ముగా, గావలయు నాయా 

రచనాచవమ త్కాార క మనుచర్నితేమునం బెక్కు. 

చోటుల నెలకొల్సెను, “మిన్నులు పడ్డ చోటు, కులము 

సాములు నెన్నతోం బెట్టినది, కడుపారం గన్నత్రల్లి, 

పహుుటాహుుటివడలయి,  చన్న పిసి విదుకన్, బండికంచెన 

వాయి" మొదలగు మే లయిన తెలుంగు పలుకుంబడులు 

"పక్కు-లు (శ్రీనాథుని కవనమునుండి  మనుచళత మునకుం 
గొని లేర-బడినని,. "పెగంథములొని పద్యము లు జరిమి 

తముగాం నెద్దనార్యుని పదెములత్ (బోలి చూపంబడు 

చున్న పి. 

సీ. అని యమ్మహాభాగు. డాచమన మొనర్చి 

నియరుండు శుచియు నై నిలిచి గార్హ 

పత్యాగ్ని. దనమది భావించి వందన 

మొనరించి యిట్లను ననిలమ్మిత 
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సీయంద యాహవనీయాగ్నియును క్షి 

ణాగ్నెయు( [బభఏింబె సఫిల దేవ 

తలకును దృ ప్రి నీవలన సిద్దించును 

సకలలో3ముల కాశ్రయము స్ 

గీ. నిత్యసత్యమూ ర్తి నీ పనాదంజున 

సిను(డు (గుంక కుండ నిపుడ యింటి 

కరుగు(వాండ6 గాక యాగ మోదిత5ర్మ 

జాతనైషికుండ నై తినేని, 

మార్కండేయ పురాణము. 

తే॥గీ॥ అనిన నేమియు ననక యవ్వనజి గంధి 

మేనజివ్వాడిపన గదంవించునొడలు 

గదిగికొని వార్ని (ప్రవరుండు గార్డ పత్య 

వహ్ని నసిట్లసి వాగడె భావముస దలచి. 

ఆ. ఏ. ప, 74. 

మ చివిషద్వరము సీ ముఖంబునన రృ స్తం గాంచు సన్నీ యుగా 

స్తవమిల్ సేయు మైల్ సమ స్తజిగదంతర్యామివిన్ నీవ యా 

హవనీయంబును దషణాగ్నియును న యందుద్భవించుం (౧తూ 

త్సవసంధాయక నన్ను. గావణదవే స్వాహావధూ వల్లభా ! 

ఆ, 2 ఏ (5 

Gn దానజివాగ్ని హోత్రపరతంలుండి నెల భవపర్చదాంబుబి 

ధ్యానరతుండ నేని( బరదారధనాదుల( గోరనేని స 

న్మానముతోడ నన్ను సదనంబున నిల్చు మినుండు పళ్నిమాం 

భోనిధిల్రోన (గుంకరయమున్న రయంబుస హప్యవాహానా | 

ఆ. 2. ప, 76. 

తే॥ అనఖు మందార విద్యాధరాత్మజన్మ | 

SET TTT TE 

మార్క_ండేయపురాణము, 
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కే॥ అనఘ మందార విద్యాధరాత్యభవను 

నను విభావనీ యండు గంధర్వవరులు 

తెలిసి యుండును నిమ్మహీతలమునందు( 

బర(గుమృగపక్షిజడాతుల భాష లెల్ల. 

౪, 6. ప. 17. 

ఇట్టులు సూర్క_-౦డేయపురాణపు ౬ బోలి: లుకొన్ని 

గలమవ్ర. 

సీ. సంపూర్ణ కార్తి మాసాందచం్మదాతస 

విలసికళశికొంత వేదికలను 

మంజరీసంజాతమకరంవని ష్యంద 

మాకందదూధవీమండపముల 

శృంగారవనమహాశృంగారషణిశృ్ళంగ 

హాటక చలక్భింగాటకముల 

సంఫుల్లహల్లం స హకారవాసనో 

జ్వైలదిర్హ దీర్తి కా నెకఠముల 

గీ, గగనగంగాతరంగిణీగంధవాహ 

బంధురోదగ సౌధ్యాగ భాగములను 

నవనవోల్లాసర తిక ళా నె పుణముల( 

(బకిదినంబు రమించిరి సయు( బతియు, 

జక్కన వికమార్కచర్నిత, 

ఓకా గంగాతరంగిణిీ రంగ త్తరంగ శ్రీ 

కొంశీత నెకతోత్క-ర నులందు 
| 

మందారమారందమాూరందరుందలేం 

దిందిరానందక్భన్నందనముల( 

గాంతనిశాకాంతరౌంతివితర్దికొ 

(కొంఠభూ భృద్దృ 9దకందర ముల 
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మసృృణదిసాహారమాంసలహింసికా 

సంపదాసారకాసారతటుల( 

మ see ce డ్రయుం డని తమక మెస 

బడి(తు లుప్బాంగ ( (గీడించె( బది న 

భావ ఘుటితాన్న పానభూషావిశేష 

మాల్యనస్తాాను లపసామగి( జెంది. 

సీ. నలినసంభ పువొహన మువారువంబులు 

రులముసాములు మాష. గువలయాకీ 

చవలేటిబంగారుజిలరు పాొంబులరూండ్రు 

భోజనంబులు మాకు. బువ్వుందోండి 

సత్యలోకముదా(క సరలలోకంబులు 

నాటపట్టులు మాయు నసబ్దపదన 

మధురాకరము లై నమామాటలు వినంగ 

నమృతాంధసులు యోగ్యుల నుపమాంగి 

గీ. భారతీదేవిము: బేతివలురు(బిలుక 

సమదగజియాన స్మబహ్మాచారి మాం 

వేదళాప్త్రపురాణాదివివ్య లెల్ల 

దరుణి సీయాన ఘంటాపథంబు మారో 

మ్ ర్ట ఆ న ( ఇషం అం గొ చిన్ని వెన్నెలకందు వెన్ను దన్ని సుధార్ది 

చోడమిన. చెలువ ర'యుట్టు మాము 

రహి వుట్ట జంత గాతములరాల్ గర(గించు 

విమలగాంధర్వందబు విద్య మామ 

ననవిల్తుశాస్త్రంపుమినును లావ ర్రించు 

పని వెన్నతోవ6 బెటినది మాకు 
న 

హయమేధ రాజసూయము లస. చ్చేరడ 
ఎ 

సపనతం(రంబు లుంకువలు మోకు 
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గనకన గ వీచు. గల్చవృక్షములసీిడ, 

బచ్చరాచటుగ మి రెచ్చ పటు మా 
రం లు 

ఖవ్మస ౦భవ వెరుంళ భర్ల సభలు 

సాముగిరిడీలు మాష గోత్రామరేంద, 

సీ గిరినిసంజములఐ6 గుంజరపుంజ మనుశంక( 

గంధీరవందు లుత్కుంఠ తగయ (6 

బల్వలంబుల( గిర్మిపకరంబు అనుశంక 

శెఅవురాజులు విందు లెక్క వెటి( 
(3) 

గడలిమవ్యందబున' గాల మనుశంక 

జిల దేవంలు భీతిసం్మభమింప 

నదముల( గువలకాసనసువాటి యనుళ్లంక 

నిందిందిర్భశేణు లెనమురుకొ న(గ 

గీ. రజతగెిరియం౨దు6 దాంచవొరంభరభస 

భంగిపంతపరశ్వఫపాణీవికట 

కంధరారునగ జి తివంరశంఏ 
oa అజాత 

0౫ 1 బర. 

ఫీమభండ ము _ (శ్రీనాధు(, 

CC (ప్రమధులరు దోప నంధరకొ 

స్స ఉరుదరీకుహూర సుహ్తోర్టశార్టూల ముల్ 

యురవారి ఫోణితశంక( (దౌవ 

వనకుంజిమధ్య శాద్వలచరస్మృగపం క్తి 

దావపావ3 ధీర దిల్లడిర్హి 

న్మాశమాంతరభూరిహోగముల్ పపనికోటిీ 

బద్ధకాషాయమ్మిభాం&( జాన 

ఘనసాను శృంగళ్ళ ౩గాటకంబుల6 గాంచి 

యమరులు హేమ్మాది యనుచు వాల 

గానె దేశలరుచి( గింశుక్మ పవాళ 

ఘుసృృణకిస లయకం కేళుుమసుగుచ్చ 

(231 
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బంధుజీవజ పారాగదొంధవంబు 

అన్న గంబున జరరఠారుణాతపములు. 

౪.3. స. ll. 

నీ॥ పతిపాణీి పల్లవచ్యు౨నీవిబంధన 
aa) 

వ్య(గబాలాహా సవనరుహూంబు 
EES: 

ధవకృితాధరవింబబశనక్షఉవ్యధా 

భు ష్నలిలావరీ (బగా ాతందు 

శృంగార ౧షఫము, 

స సహాసానఖలపవ సనపుతపరినంథ 
అలి అలీ 

మామూలపరిచుంవితా వరో 
°C 

మతిశయ (పేమ కల్సికదిం3సింగాథ 

మగణి౭గ్లాని శయ్యాంపాత 
౯ 

ఏతి వేలమణితయాజత్రారగలచ పే! మతివల తయాశారగలచబట 
తో ౧ 

మతిదీనవాళ్సూచిరా్మవిరహ 

మంకురక్చులకశాలావిపబస ర్వాంగ 
(ఆ) 

మాశంచపర్భింహారవాసనాబ 
చక 

మ్ జ ఒం Q త RA ఇవ లా చె 

పూూర్రమజణను ౨పన్ష మాసము 
3 ది 

తార్ష మాన్విన్న గంత మాలను తచేష 
pean: | లు 

మా నయం కాకు కాలవ. మూపయూటి 
అజో 

(అ్రథమగుర నంటు గంధర్వ వ కి, గరం౦ంచె. 

౮ ద్చినరుహూనేపం కొండచచి( బ్యెయెలుంగున వెక్కి వెక్కి వె 

ర్స మగుమన్యు వేగిమున( గాటుకంన్నులనీరు సోనలై 

యుసిరిు కాయలంనలు పయోవరముల్ దిగువోటునట్ల:గన్ . 

కాశీఖండము, 
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ఉ॥ సాటున కింతు లోర్తురె కృపారహితాత్మక నీవు (త్రోవ ని 

చోట భవసన్న భాంరురము నో(కెం గనుంగోనుమంచు( జూపి య 

ప్పాటలగంధి వేదన నెపం ఎడి యేడ్చె. గల స్వనంబుతో 

మీటిన విచ్చుగుబ్బచనుమిట్లల న్మశులు చందువంపి(6గన్, 

ఆ. 2. ప. 70 

ఇట్ల నేకముగా. జూప6దగును, © 'యేక్సుపథై 

ములంబట్టి పాంజూ తావ పొనణమున. దమ్మునయు, నసు 

కితెమున  రామరాజభాషణుఃశును రె.చుపద్యముల. 

గూర్చి) | 

ఉ. ఈ చున బుట్టి చెంచమున హోచ్చినళోకదవానలంబుచే 

గాసిలి యేడ్చెంప్రాణవియః మెదురికా లలితాంగి పంకజి 

శీస ఖ మైన మోముఐయి( వేలచెజం గిడి వాలపల్లవ 

(గాసకషాయరంరకలకంరవధూవలకా 3 రిధ్వని౯,. 

పారిజాతాపహరణము, 

శా, ఆడాదిల్లి ఎలుంగు చల్తింల శాయకా లేవ రాకొనిళా 

రాజస మైనమోమునం బట్నా౧ం బొ శ్రియెరెల్సి యా 

రాజీవానన యేచ్చె! గిన్న రవధూరాబజ వ్యృరాంఖఫోజకాం 

జీభో మేళవిపంచికారవనసుధాపూరి౦బు తోరంబుగన్, 

] వసుచర్తిత్రము. 

ఈ పద్యముల ఎ "డెనాలి -- నులింగకవి “జల్ల 

నాని ba అటు నిం నేడ్చెను. ముకి *మ్మున ముదు 

ముదు గా నేడ్చెను, బయుమూరి బావను స యీడ్చాను” 
౧ 6) ఎవి 

అని యభ్మివాయ. మిచ్చెనంట! 

నద నాతని తిర్యాతి వముమచరంతే ఎునకు6 

౧995 ట్ శ్ర ణ్ శ న రర హ్హ 

(బతిబుఎబము గాల... బబంధములు క.ప్స్పపిస్పలె యుష్ప 
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తిల్రినవి. మనుచర్మితమునందలి పద్యముల పోలిక పద్యము 
క లి 

లును బక్క లు పాడసూవీనవి, 

రన సురగరుడోరగనరి ఖే 

చరకిన్నర సిద్ధ సాధ్య చారణవిద్యా 

ధరగంధర్యరుమారుల 

సరత ము నునా నమ: హాల నుల ఏస్, 

Br 2, పలల 

క, నరఖేచరవిద్యాధర 
గరుడోరగ సిద్దసాధ్య గంధర్వ తతికా 

నిరతము గసుగొందున యీ 

నరనాధుని( దోలంగల౮ న్నమనిరూఢికా, 

సరలకథాసారసం;గహము, 

మ. అనిమేషస్టితి మానె బిత్తరపు(జూ ప స్వేదతావృ త్తి మా 

నె నవ స్వేదసమృద్ధి బోధకళ మానక మోహవిభాంతి తో 

డనె గీర్వాణవధూటికి౯ (భమరకిటన్యాయ మొప్పన్ మను 

ష్యుని భావించుట మానుషత్వము మెయిం జూపు నాన ర్రటీ౯ా 

ఈ 0 

ళా అర క ఇర రాన ఇ” ” 
మ, అనిమేషనిరి మౌాన్నె( జంచలపు(జూ ఏ ఎప్రటభావంబు (గ 

దన వారించె వినూత్నఘర్మజలవిసారపపూరంబు త్రో 
© = 

డన దేవాంగన కయ్యెడళా (భమరకీటన్యాయమై యొక్ య 

మ్మను జేంద్రుకా (భమియించునంతనె రహి౯ా మ ర్హ్యత్వమున్ " 

(సంధిలెన్ 
సకలకథాసారసం[గహము 

స వదన్మపభూతలావణ్యాంబు సంభూత 

కమలంబు లన వీని కన్ను లమరు 

నిక్కివీనులరోడ నెక్కస క్యాము లాడు 

కరణి నున్నవి వీని ఘనభుజములు 
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సంకల్ప సంభవాస్థాన పీరికవోలె 

వెడంచయె కనుపుటు వీనియునము 
ర ల 

పకఘటించు చిగుళ్లపె సెజవాటీన 
గొయా ర 

రీత్ర నున్నవి వీవి మృడుఒచములు ... 

రకా శ పవన సాందర్య విస్బారాంబు సంభూత 

కంజింటు అగు వాని న్నుదోయి 

అద ఆ అర ఖలు 6 లొ నట్టు ల 
నుప సామాజ్యసమ్య ALD యుగ 

సరసము ర ఓ పక్షస్సలంబు అ 

ఇ ఒ sre కా ది Fo నై రర్ద్ణముండల త్నుకాంతుల( న్్ నిక్కు 

పగలు సుచెము వాని యెగు భుజములు 

అతుల పవాళ సంతలి రుచిన.పద 

నదలింప(6 జిను వాని మృదుపదములు me 

సకలంధథాసనారసం్మగ హము, 

ఈ సకలకిథాసారపంగహము నొనర్చిన య 

య్నులరాజు రామభవకవి కృృవ రాయలయాస్తానక ఏయే, 
d ప్రా థి 

ఈతండణు “పదనకు శ్ష్యు( డందురు. సమకాలముననే 
(ఆ 

టె |పతలిప నవి. ఇవి మాస యిట్టి (పలిపద్యము లేర్చడి ఇ్షకిని పూస దొరం 

కొన్న నెన్నేనిం జూపనగును, పకక నాగరాజూ 
టు 

మౌాత్యుండు రచించిన  శకుంతలాపరి..రోము మను 

జ ను వ a చరి తపు (బతిరాపమే, ఇట్లనేకులు కవులు మనుచరిత్ర 

మునకు. బోలికగాం గననము వెప్పబూనుంటకు దాని 

యందు గల గుణ" త్కట్టష్య మే కారణము, 
8) 
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కథాసంవిధానము 

సంవ్కృతభాషలో ' చన కంర లయ య 

దక్క (శవ్యుకా స్యములంచు వ రయ తజచు కన్స 

ట్రదు. శాకుంతలమృచ్చకటేకానులగు రూపక ములలోని 

తిష తోము (పథానప్యా ములకు నాయిశానాయకుల 

భా గనుబ, ధియ "ప పొంది తుద కానాయికా 

సాయకుల నృతొంతెముళ Frees సర్యనసించు చున్న ద్ 

నాటకము లం దిలిన్ఫ త తమను హోరమునకు నాయి కాను 

కులు కొలికి ము స తో నుందురు, ఇయ్యది ప. 

చమత్కె- రాపాడక మె  యింసృవింపుచుండును. వంక 

(శేష కాన న్యములందు( గొన్నిట నల్బుగాక యెక్క-డ 

కక్క_డ కీ కితిన్ఫ ల తవు తెంపు చెందుచు చున్నది, దిలీసుని 

వృతాంశముతో సారంభింపంబడిన రఘువంశ కాన సమా 

నర్గుని సృృెతాంతిముణో ముంగీంపలబడినది:. ఐఎకడనో 

యాగంభింపయబడినకథ యెక్క-డనో ముగింపంబడుట చె 

వ స్వెక్యము లేదు. ఇశ మన యాంధభాషగలోం. (బాచీన 
కవులు ద్భృ సక సనాల రచిపర రి, మణోయు 

సంస్క కామ “౦దలీి దృశ్య కా నములను దెనియగించు నెక 

సహితము (కన న్య కా న్యములుగనే తెలించుచు 

వచ్చిరి. యత్--నము లను కొండొక తెజుంగు “"'హాపక 

(పతీరూపమను లుప్పతి ల్రినవి గాస్ వానిని దృశ్య కాన్య 

ముల కీంద( బరగ ణింసబోలదు, ప్రటీవల మిశోత్చా 

వార మగు నితీ నృత ముతో గావింపంబడుచు 



నచ్చిన పెక్కు (కన్న కాన ములం'కు సంస్కృతే నాటక 

క్రమమున గొంత వస్తె పక్షము. కానన మ్బచున్న ది, పిర్ర 

భ(దుని శృంగార ఇికుంతేలణు, తిమ్మన వారి జూ తాప 

హూరణము మొదలగునవి వ న గలరు కాని 

అరు! మట ను సలి హీఠవలయు నను విజిరథి 

మొ చేరను | పబ౧ధవము+ల పట్టున నుష్నట్లు చూసట్టదు. 

దీనికి నిదర్శక ముగా రఘువ . శాది కావ్వ్సుములనలె మన 

మునుచర్మిత మును. నస్ప్వైక్యము 'లేేయున్నది,. ఇందు 

రసో త్తరవుగా రిచుపంబడినవరూధిని (పవర నృత్తాం 

తము మూండనయా శ్వాస ముతా ముగిసిపోవ్రచున్నది. 

నాలవయా శాస ములో నుష్మకమిం పబుడన సర్యోచి 

నృత్తాతమాజవ మా శాానముోో. గొంతవజ కే గలదు 

ఆవల స్వారోచిప మ నున్న శాంత ముతో (బ బంధము: 

ముగింపంబడినది. ఇ విచ్చేదము (శోతలకుల. గొ. తొకప 

ల నిరుతాహాను Men మసూయాయ నును.  ఆఅంమును: నిందు 

సరిసగమునజణకు (గంధము ve బెంపాందిన పనర షరుూూధి 

అమ 
o తాంతము విచిన్న మె వెజొకకిధలో. సంకమిం నీన్ఫళ్తె ము | షు ) న్ సంక చి 

పోవుట యంతయు6 బెఠకుల యుత్చావామును నెన్చెడ6 

చేయుచున్నది. కని లోక స్వభానము వకు సరిపోవు. "సం 

విధాన ముో సయ్యైన్యాతిముల నెలకొల్పి యాచితి 
ఈ... 

కెందును భంగము రాకుండంద తదూప చేసాదుల సనమర్శి 
. A) 

యేపటున జూచిన నాపటున వదిరాయనవలయు నటు 
టు లు 0 లు 

లితిన్ఫ తమును నడపించు నేర్పు నృదనరు( గుదిరిసటయి 
ఎవి (6 () 
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మటణియొకక విక? గుదిరివది కాదు. నిగూథములుగా 

నుంకుమునో భావ ముయణును స్ఫుటపజ చి చప్పున నిప్పి చెప్పు 

నటు పద్య మున నీకండు ఇ హూవించును. 
“ఉషా. భ్ 

(పవనుని స్వరూపస్యభా వా మలను న్ు ంచుపట్టును 

సిషునివోడి సంభఛాణముం  ెల్పెడిపటును “డదివిన పద 
ఫై లు 
2 es జానదని కి? (బన రుని శౌంచ స్ఫూర్లు ొలురు 

ల _9 

స్వా బపు పొడకిటక పోదు. 
A) 

wt 

ఈ సందర్భమున నీ చిన్నిపద్యచును స్మరించిన 

జాలునుం 

గీ. మౌనినాథ ! కుృటుంబజింబాలపఏల 

మగ్నమాచృశగ్భహ మేధిమండలంబు 

నుద్దరింపంగా వష. యొుంజాగత త 

యుస్మదంఘిరజోలేశ మొంటిదిక్క.. 

ఆ. 1. స. 64 

పద పడి (పనరనరూధిఏీగంభాషణమున నీతండు 

శాంతిశ్ళంగా రరసములకు స్పర్ష పెంచి. నించినహూాయలు 
వర నాపీతము, ప్త వో ఆఅంకుటాం[డజం కెనలును నలపు 

న. వలంప్కులును బసకు పిండి నట్లు వీండివడపోసి త్తే 

మూాపి చెను మణి యు (బహ్మావాదుల యెహి కేచ్చావె బే 

హుం మ వైదిక ప క ర్మాదర మును, బహ్మ వర్పృస 

(వాభవమును వెల్లి విరియి౧చి తుది తా యనిపిం చెను; 

ఉ॥ఎన్ని ధవంబులం త నిదశరా ప 3 “వ్యధా 

విస్నత వాడి వత్తలయి కేల. గపోలము లూటవి చూప్పలన్ 
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విన్నదనంబు తోంప6 గను వేం;యజునం బయిగాలి సో (కినన్ 

వెన్నవలెం గరంగువలివేణుల( గౌంగిటం జేర్చుభాగ్యముల్, 

ఆ. 2. వ, 57. 

ఈ పద్యము వెన్న నలె. గరంగుచునేయున్న ది, 

శా ఈ పాండిత్యము సీకు( దక్క మచీ యెందేం గింటిమే కామశా 

సోంపాధ్యాయివి నా వచించెవపు మే లోహో [(తయాధర్మాము 

ల్పాపంబుల్ రతె పుణ్యమంచు నిక నేలా తర్క-ముల్ మోత ల 

& పథాంగమన శప క్రి శంఖ శ ముల్, ష్య పథ్యా (మసూత్ర ౦కి వ వోమున ట్ట నుల 

ఆ. 2, ఏ, 64. 

ఓహో ! వేదాదివిద్యాసంపన్ను 6. డగు (ప్రవరుని 

భాషణ మెటికూర్చ్పునం గూూూ యా దిత్య ము నించెను, 
౬ 

ఇటాచిత్వ సచారచక్చ గావించుట శకెంతయీని నన. 
జహా 2 

కాకము కలను. కాని యిఏ యదను శాదు, 

ఈ తెజగున సరససంవిధాశము గలయీ[ పబంధ 

రాదమునం గొంద టెక యసందళ్చు మును జూ,ప్ర 

చున్నాను. [పవవని యి౨£ి3 స్ట కుతేప కాలమున 

నరుదేంచినట్లు కలదుకిదా! కుతేెప మవంలగాల బగటి పదు 

నెన్మిది ముహూ ర్రములో నెనిమికవ ముహూ రము, 

అప్పు డాసిద్దున క్ష న్బాషాన్న కలన చే సతుప్రి( గావించి 

యింక ను దీరయా(తాసృృతాంతెపైసం౫ ము రొంత 

జరపి పదపడి యా3నిరయొదం 'భాడలేపము' గొని (పవ 
నుందు హీమ వంతే తప. బయలు చేటునప్పటికి గొంత 

సమయము కొడచి యుండును, అవ్వల హిమనంతమున 

(24) 
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కరిగి యందు గొంతతడ నయ్యెని శేషములం బరి 

కించి చూచిన పదపడి (పవరు(డు 

మ. తలమే (బ్రహ్మకు నైన సీనగ మహ ర్హ్వ్యం బెన్ననేనియ్యెడ౯, 

గలచోద్యంబులు టేపు గన్గొనియెదకా గాశేమి నేండేంగెద౯ా 

నలినీబాంధవభానుతప రవికాంత స్యందినీహారకందళ్ల చూ 

త్యార పరంపరల్ పయిపయి౯ మధ్యాహ్నముకా దెల్పెడిన్, 

మను. ఆ. 2, ప. 12 

అని యనుకొనుట యసంగత్రము. ఎంత లేదని నప్పటి 

కిపరాస్హ్రామునం జాలవణకుం గడచని యుండును. ఇవో 

(బనరుం డొాసిదుండు చనుదెంచిననాండు హిమాలయమున 

కరుగక మబటుదినము (పొద్దుట నరిగ నని చెప్పి మజి 

కొంద ఉజాయనుపప లీని నివారించు చున్నారు. ఈ సమర 

నము మార్క-0డెయ పురాణానురోధీయే కాని "పద్ద 

మాతే మటి న్యవథి నించుకయేని సూచించినవాండు 

కాడ, గర్భితమనవ లెను, 

(ల 

ఇదిగాక యొండు రెండు కబ్లదోోేవ, నభులును బొడ 

కొటుచును వి, క చున్న వి 

“పణిననూనుకణాంబొదరాయణసూత్ర 

ఫక్కి_ విద్వాంసు లుపన్యసింప.” 

ఇందు (బయోగింపంబడిన పణినసూనుపద మనసొ 

ధుఫవు, కవిసార్వభాముండును దనశ్చంగార నై షధమున 

ఫె, *“పాతఃకాలము వోయసంబు ఫి నా 

అన అతి న్ అం ఆలీ 

పత ౩ క శాసపుందులొోణా.” కీరా ₹ ఆతందుల 
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అనెను... పెద్దన యా[శోవనే [తొక్కెను. అస్తాధ్యాయి 

మొదలగు [(గంథముల రచించిన వ్యాకరణ శస్త్ర 

(పవ క్త పాణిని “పాణిని మునియొక్క_ సంతానముగాని 

పణికముఏ సంతానము గాడు. *పణనం పణ *ీపణో2 

స్యా స్తీకి పవణ్ న్హన్హారాంత మనసు వీపి ళ్లు 
ముపె గో తాపతా కున “అయ్ (ప్రత్యయము రాం 

గా mere ౫ యను రూప మేర్ఫడిసది, పదపడి యువా 

త్యారము కున క )? (ప త్ర యము రాగా “పాణిని”? 

తపసు వూక 'మేర్చోడినది, ఎటుయినను బాణి పాణి 

నసూనుం డగునుకాని పణింనూనుడు గాడు. ఇది 

సమర్శి ంపనెరవు గానరాదు. మటియు గృత్యవతేరణమున 

“కొట(తం బడుకా గుకవి పృధ్వీధృత్స మీపస్థలి౯? 

అను-వో న్యూూనతె యనునర్థమునం “నాటంత” యను 

పదము సరి యగు. గాని, శూలి మను రరడ కర నున 

కొటి అను రూపము సరికాదు, కొటుశబమునుండి 

యట్లిరూప wagon 

Se యెక్కడ హో విధి యేమి నేయుదుకొ 

కా(గిలి స అనుచో నికారసంధి కావింపంబడీ 

నది, 

“అనాశ్వాసితదుఃధితే మనసి సర్వ మసహ్యా మన న్నెబుంగమే 

ఇచ్చో “అన న్నెలుంగ వే)” యని పోతన్న గారు (పయో 

గించెడు చెజుంగున. pe ఈ సంధిసమంజ 

మైనది కాదు, 
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అమ్బుతరసప్రూర మగు సెదన్న గారి సరసకవితా 
(పనారమున నీ నలుసులు పరిగణనీయములుగావు, ఆ 

సెజింగి యాంధకవనము నీతండు కూూర్చంగ ల్లిన టెటీనల 
నెషకును గూర్చనేర రైరి. 

కొంకు రోణంగి యస కవిచౌడప్పయును దన 

నెక్కీ-రింపు స్వభానమును మాని 

క, సైెదన వలె గృతినెప్పిన( 
టి . 

బెదనవలె నల్పకః విని బెదనవలెనా? 
ఏ (a) 

యెద్దనవల మొద్దనవలె 

గద్దన వల. గుందవరప్పు( గవిచౌడప్పా | 

అని "పద్దనార్యునిగూర్సి తన మెప్పును వెలడించెను, 
© స్ట య 

క్ష ఎవరాయలవంటి రాజచూడామణేని బెద సార్యుని వంటి 
౯ స 

విద్వత్క-నిరత్న మును గాంచుభాగ్య మాం బేశమున 

ర్ (క నెన్న (టి కనం గలుగలలదా | 

ఉ. కూర్చినకూర్చులా ! స్వరస 

గుంభనముల్, కవిత్నాపసారమా 

తేర్చినతేనె ! యంచు విను 

తింప( (బబంధము సంతరించి లో 

కార్చిను( డైన "పెద్దనమ 

హాక విస త్కవితావిలాసముం 
గూర్చి విమర్శ సల్ప నొన( 

గూడు నె యొక్కని కల్పబుద్ధికిన్ . 
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| ముద్దులు మూ(ట గట్టునుడి 

వాతి మునందునుు మేల్మికూరుపుం 

బద్దెపువింక మందు, రస 

బంధమునందు 6, గథాాపకారముం 

దిదెదు తీర్పునందు గడి 
(ల 

దేజీననూకవితాసితామహుం 

బెదన నాంధపుంగయిత( 
© 

బెద్దసినారతముం దలంచెద౯, 



సీ మోహనమ్మున జగన్మోహనంబుగ( బద్య 

పఠనంబు నిచ్చోఓ( బాదుకొల్సె 

మాద్భళాం తేవానిమండలంబున కెల్ల 

వేష్కమై నిచ్చోట విద్య నేర్చె( 

చేట తేటగ+( దియ్య దియ్య(గా సత్క్మావ్య 

నిర్మాణ మిచ్చోట నిర్వహించ 

నుల్లాస వారాళి నోలార్చు నల్లారు 

బెల్లంబు నిచ్చోటం బేర్మిం గనియె 

తే॥ నెన్న (టికి వీడరానటి యిటి యిటి 
టు యట యల 

శాశ్వతానుబంధంబు లెసంగి యుండ 

నెట్టు నిబ్బరించెనొ కదే యి ట్రైపురము 

వీడనాడంగ మాకవివీరవరుడు ? 

నేను వెంకట శా స్పృగారిదగ్గజ దదువుకోన న॥ి | , ౧ 

గిననా(డు ““అల పతంజలికృతం బయిన భావ్య మునే 
అర గ ఒప ఇవ ల అద 79 Se పరిఢ విల్లును మహో భి "ప్యపదము ఇ త్యాది పద్య మును 

మూాహానరాగకసమును బద్య భావము జీరి ౦పంజెసి 
ణ 

నారు చదువ(గాందన్మయతే పెందితిని, అంతకుంటూర్వము 
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Coe రాగములను దీగ వార్చి పద్యముల పీడిగిలC 

బజిచి పౌరాణికులు చదువు చదువుతీశే నే నెటింగినది. 

రసస్ఫూ ర్రితొ దెలుంగుబద్యములు చదువుచాతు 

రికినేడాంధ దేశమున బీశాస్త్రలుగా శే యాచార్యవీఠము, 

అనాంటినుండి (ప్రతివిద్యార్థి యు (శ్రీ శాస్త్రులుగారెంబోలి 

పద్యములు చమనుటకు. (బయత్నించువాణడే. ఎందలో 

వారిపద్యపఠ నానుక రణదాగర మున నాంధభావా పండ్లితు 

లయిరి. వెంకట శౌ, స్ప గారి శిష్యులలో వారిపద్యపఠ న 

చాతుర్య మావంతెన నంటనివాంయను నే నెటీ(గి 

నంతవజకు నే నొక్క_(డనే కానవ మృ దున్నాను, 

ఉ॥ కొందలు వోని సత్క.వన 

గుంవన మందము మించి బింకతముకా 

బెంకము గల్లా జివులు 

పొంపిరివో( బఠియించు నేర్చు మా 

వెంకటళొత్తి వండితక 

వ్మీపభుచక్కటి. ద్క్క6 దక్కువి 

ద్యాంకులయందు నెందు( గల 

దా సకలారధమహామహేస్థ లి౯. 

ఆగాండు బందకులో న్ శా స్త్రగారి యుపన్యా స 

సంపర్కము లేని పొరసభ లుంజెడివి గావు, వారి యుప 

న్యాస మన్ననే (శోతలు సభలో? (గిక్కి-రియ నిండెడి 

వారు, వారి యుపన్యాసమునకు నుందు సందర్భము 

చక్క జూచుకొనుట మొదలయిన జాగ త్ర లక్క-ణ 
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లేదు. ఐనను జూగ త్రపడి నచ్చి చెప్పినవారి యుప 
న్యాసముక ౦కు (కీశాస్తు స్తు)లవారి యుపన్యాసమున శే సంగ 

తులు చమత్కా_రములు పాచ్చుగ నుండెడివి సభా 

నంతరము సభ్యులు వెంకట కొ (స్త్ర; గారి వ 

త్క తినే సంస్తుతించుకొనుచు నిండ్ల కేలగాడివా 

ఆనా సభలకు పద్యములు, శుభ శేఖలకు an 

స్వాగతేములకు పద్యములు, సంగీతేములకు పద్య ముఖు, 

బుతులాటలకు. పద్యములు, (పకటన ములకు పద్యములు, 

అనాంటినుండియే పద్యరచనాబేఫీషికోకు బకువు తగ్గింది. 
వెంకట శాస్ర) గారికిం దీటిక లేనప్పుడు వారినిద్యార్థుో, 

బడిబాలురో కూడ బద్య ము లల్లి యిచ్చుచుండెడివారు. 

అంతకు, బూర్వము బందరు పాంతనులకు (బహ్మా(శ్రీ 

నాదెళ్ల _పురుబో త్రమకవిగారే పద్యర చనాఫఏషయమున 

నద్వితీయులు. 

పూర (ము భోజరాజు ముఖదర్శనమా(తీమున నే 

పలువుకు విదాషాంసు లరని పతీతి, నేండు నీ శాస్తుల 

వారి ముఖదర్శనమున నది (పత్యవ్ష మయినది. 

సూూ-లులో నీ ఇాస్తుులవారు' పాఠములు చెప్పరకుండనే, 

తామును బాఠములు చదువకుండనే పరీకులళో  నెందటలో 

బాలకులు కృతార్గు లగుచుండిరి. అంతేకాదు, కవు 
గప చుండిరి, మనలవ్ష్మీ కాంతక విబభృతు లట్రసూూ-లు 

విద్యార్థులలో నాటీలేటి5 జగ జెట్టులే, ఇది నింత గాదు, 

నీ శాస్తు)ల పారె చే ' నెళ్నుండును జూడంబడని 
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వారును గూడ వారి శిష్య లె యెందలో చేడు సరస 

కవితారచనము నేర్చి సర్వాంధ్రబేశమునం (బఖ్యాతి 

గనుచున్నవా రున్నారు. ఈవిధముగా (శ్రీ శాస్త్రలవారు 
విద్యా నంశవృతమును దొలుత బందరుపురముననే 

యానా డంటు 1 దొక్కిరి,. అది యిష్పు డాం ధజేశమున 

సర్వత్ర (ప్రబలి చెట్లు గట్టుచున్నది. దీనికి (శ్రీ శాస్త్రుల 
వారి కొకమంచ్విపతీఫలము గూడ లభించినది సుమండీ! 

గోదానరీతీరముననుండి కొనివచ్చి శీ శాస్త్రలవారు "బంద 
రున విద్యావంశ నృత ము నంఓు నాంటినందులకు సరిగా? 

దానమును బందరునుండి యపుభూపము  నసాధారణము 

నైన జహంగీరుమా మిడియంటును గోదా వరీతీర మునకు. 

గొనిపోయి తమతోంటలో నాంటికొనిరి, వారిమూలము 

ననే జహంగీరుమామిడి కూడ నక్క_డనుండి సరం 

చేశమునను వ్యా విన్ నొందుచున్న ది, 

(శ్రీ శా స్వ్రగారు నివసించిబహూువ గరములు కవితా 

మృత్మప్రపను సాగించిన ఛెరనపెస్సుపక[ా యింటిపట్టు 

శనాత నాం లనుకూలించెనేని వారిపేర విద్యాస్తాన 

ముగా వెలయించుట యు క్తమని సాయెన్నిక. 

(రీ తిరుపతి వేం; 'చశ్వరక వీశ్వరుల శతావధాన 

సత్సబంధచాటు భా రాక వితాచను త్కా-రముల. గూర్చి 

(పశంసాలేశము జరుప నారంభింపనున్న నా కి సందర్భ 

మున 

(25) 
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చ, పరిణత పొండితీబలమ 

భంగుర ధారణమాధురీపరి 

స్ఫురితకవిత్వము నలిగి 

నీభయశోంబు గణించుకొన్న మా 

తిరుపతిశాత్తి సత్కవి గ 

తించెనె యాంధవ చోవధూటికిన్ 

స్టిరతరకా వ్యభూషణవి 

శేషపరిష్కి9య తీరిపోయెనే ! 

అన్న విశారము కొంత త్నటు గట్పించినది. కాని 

తికుపతి వెంక శేశ్యరులు భిన్న శరీరు లెనను “ గవితావిష 

యమున నొక్క-లే. [తీ వెంకట వగరు కవిత రచించు 
చున్న ంతే నణుకును | నీ తిరుపతి శా స్క్రగారును నున్న వారే. 

నెంకట శాస్క్రైగారి క వితాగంగా సవంతిలో తిరుపతి 

శాస్ర్రైగారి కవితాసరస్వతి యంతర్వాహినిగా నున్నది, 

క. నుతరవితామృతవాహిని 

నతిరోవయశళ్ళరీర మగపదుచుండ ౯ 

మృతి యె తిరుపతికవికి౯ 

జత యగు వెంకటక వీందుచా టయి యుండెకా. 

అని యూరడిలితిని, తిరుపతినెకటకవు లెక్క 

డేని యనభానము చేసి రనయగా నా మలా 

రనేకులు (పతిభాసౌధమున బర ములు లెక్కిరన్న మాే, 

మెదడు కములిపోన్రునో ) నరముల బకువు సడలి శరీరము 
నకనకలాడునో యని సాథి రాలు. మలు సందే 
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హీంచునట్లు పగలు శతావధానతంతేము జరపి, రాతి 

పదిగంటలదాశకం బరిపరివినోదముల. బాల్లొని తరువాత 

నిమ్మకు గ రెలెనటుల నిశ్చలముగా నిదపోయి. మటు 

నాటి వొద్దుట ముజల మందపహాసనదనముతో నల్సా 

హోరములనెన నారగింపక యనధాన*ేేషమునుబూరింప 

నారంభించు నీ జంటకవుల యంతఃకరణ ములు (శ్రుతి కలసి 

[మొ కే ' మనము" అయ్యెడివి. అడియొక్ష వింతతీకు. ఆసమ 
యములందు 'నెంకట కాస్ర్రుగారు విశ్వమూ రులు | 

తిరుపతి వెంక శుశ్యరుల కవితాధార (పాచీనసంప 

దాయ భుట్లముల (ద్రప్వి తపో యూట యూరించి చేది 

చేది పాజించినది కాదు స్వయము  డద్బుద మెన 

బుగ్గథార ! వారు (పాచీన గంథములకం'శు “'పాచ్చుగా6 

(బస్తుతపరిసర  పరికరములనే చదివిరి. కావుననే సంప్ర 

rer se కొందణు వారి్షవితను సంప 

చాయదూర మెనదానిగా( (గొ త్తతీరు గలదానిగా. దల. 

జురు, నే(టియువకవులు వారిక వితను నవకవితామార్లో 

పదేశకమును గా నారాధింతురు, 

తిరుపతివెంకటకనవులు (పొఢపండిత (పభుసభల 

లోనే కాదు. బాలపామర జూరవోరాదుల గోములలో 

గూడం గవితాచమతాా-రములను గల్పించి సత్కార 

ములను  బడయలలరు, నెంకటళొ (స్త్ర గారికీ లల్లాయి 

పదములు పాడ వేడుక; కొల్లాయిగుడ్డలు వాడ వేడుక, 

వారికి ఛాపాడంబర ము గిట్టదు. అగు వేపాడంబరమును 
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గిట్టదు. కనుక్ నే వారి కవి తాకన్య “జనముద్దు” గా నెలసి 

నది, వారిచనవు అల్లారుబెల్లముగ నందటికి సాస్వాద్య 

నునది, సమయస్ఫూర్తి, హోస్యయు క్రి (పయు కీ, చమ 

తనము వెంకట శా స్క్రైగారిక్ నాజూానజమగు నలవాటు, 

ఇట్రైవారు నూజేండ్లకు ముందు నడిమింటి మంగ ఫశ్వర 

ఛా స్రిగా రొక రని వింటిని, బ్రహ్మ గీ వేదము 'నెంకట 

Ws నింకొకరిని గంటిని, మంగ లేశ్వక 

ఇాస్ర్రేగారు బొబ్బిలిరాజసభలో నక్క. కుడి| పకి - 

నుండి యెడమ్మపక్క-కు  పాజినమేలా, యెడమ పక్క 

నుండి కుడి (ప్రక్కకు పాణినమేలా యని (పశ్నరాశా, 

అది కజువనిచో నెటు పాజినను మేలే యని రట! 

వెంకట కౌ(స్ర్రుగారు బందరు పాసూూలు పండితపద 

మున (బనేశింపం (గొ  త్రగావచ్చినప్పు దు నైన్సీక్య శెన్లు 

లయిన (బ్రహ్మ శ్రీ అరథ గారీనాథశా స్రీ గారియింట 

పటుబట మడి సున. ని భోజనము వేయుచుండగా 

మ శత కాముకత మడి యండి” యని 

గారీనాథ శాస్త్రిగారు (పన్నంపంగా వెంకట శో (స్ర్రైగారు 

6 వెమటకంఫు గొట్టపన్నచో నెన్నాళ్లశె నను మడియీ)” 
యనిరంట 1! ఇది యొక చమత్కా-రలేశము. ఇటివి వెంకట 

శాస్త్రిగారి చమత్కారము లనేకములు. 

పాచీనాం ధక వులలో. (బబంధములక 0కు శాక 

తము లగునట్లు వాటుర చనలను సాగించినవా(డు లీనా 

థుడు. అతని చాటురచనలను నేంటికిని నాంధరసికుల 
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నాలుకలపై నాట్య మాడుచున్న వి. వ రమానాంధ 

కవులలో నట్టి నారు మనతిరుపతి వెంక కేశ్వర క్ర ఏళ్వరులు. 
పదునై దేం డ్రకు, బూగగము వ్ శాఖపట్లణమండ 

లమున కృంగ వరస కోటనుండి యేదో యొక్ యూారికి 

రా|తివేశ బండిమో.:ద. (బయాణమై నే నేగగుచుంటిని, 

(పక్క_బండిలో నొక పట్నా యకుడు *బ్రంజరం బొక్ సాశ్నీ 

యీనాము దా సామ్-పలైపాలెంబు దా నెల్ల సాన్ 

ఇత్యాది పద్యమును "'బౌడుచు నడుమ - ““శంకొరుం 

జాతనిసాని సామీ” యనుపట్టున నాగ యొక నవ్వు నవి 
మరబ నారంభించి పద్యము ముగియం జదువుట వింటిని, 

తిరుపతి వెంకటకొవుల 'చాటుధథారలు మలయమారుతేప్ర, 

బింజెలు, అవి యాసహ్లోదజనక ములె సరం భధ పపం 

చను  నలముకోొన్నవి, ,లకులకొలంది (గంథసంఖ్య 

యుండునట్లు (ముప్పది రెం డవతఎముల రచనమునకు 

(గంధ మని వేరు బహుగంథముల రచించు కవీశ్వ 

దులు పలువు రిష్పు డున్నారు గాని వారి పద్యములు 

గొన్నియెని హాయి మని పండితులు గాని, పావురులు 
గాని పలువురు పలుమాజులు పఠించునవిగా నున్నవా 

యన్న ప్రశ్నకు సమాధానము చదువరులే సమాలో 
చింప6 దగుదురు, 

(శీ వెంకటళా స్త్రీ గారికి (బాయపు( బొద్దు కొంతే 

పడమటికి. దికుగ నారంభించెను, విద్య్యావివాదసంజ్వరము 

గొంత చల్లనాజెను, అన్నవ(స్రుములకు. గొజుంత లేని 
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స యీర్సడెను. తలో. దమ కప్పటకి సంతానము 

క్రీలుగకున్న ను సంతోనవంతు(డై ల. కల్లింప( 

గల్రెననుక్రొనుచున్న చిన్న ్న వెంకట శా స్రీ గారు సే తసం'తాన 

రహీతులుగానే క ర"కేషు లయిరి. ఆనాడు నీ "వెంకట 

ళా స్త్రగారు స్వెశాశ్రయమై యున్న చెళ్ళపిళ్ళ వంగో 

కష దలపోసి యస్నదాది శమ్యగోప్టిలో నొక నా. 

ల ట్ విధమున దుఃఖారు లయిరి. అల్పకాలమున శే 

భగవంతుం a నెంకట తాస్త్రేగారు గృహా 

రామ ధనక్రనక వస్తువాహన సమృదితో పాటు సత్సం 

తానలాభ మును సూడ బడసిరి, ఆనందమయముగా 

జీనయ్మాతేను గడప ననవ్రుపడేను ఆకాలమున నట్టి 

sa నక తో 89 థాను స్త్రలు 

గారికి (వాసిన పద్యమిది : క్ట 

సీ గాటంపుందమి'( దో(ట నా(టుకొన్నారు నిం 

డార( బండెనె జహంగీరుమావి ? 

యవధానములుసూడ నభ్య ర్షితులు వే(డ 

నేంగుచుందురె యిప్పు డెచటికేని ? 

సత్క.వితారహాస్యము లభ్యసింప(గా 

వచ్చుచున్నది శిష్యవర్ష మిపుడు ? 

భగవత్సరము లైనపరమార్థరచనముల్ 

కొత్తవి యేవేని గూర్చినారె ? 

కులు (గుజ్లిల నునుదొక్కు( బలుగా లందు(6 

(బౌడి మీజినసుక వితాఫణితులందు ( 
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బరువుగల యంటుమామిడిపండులందు( 

జక్క గుటుకించుచుందురే చవులవాసి ? 

శ వెంకట శా స్ర్రైగారు నెలలబాలు రై యుండ 

గా వారి తండ్రిగారు కడియముననుండి వారిని విజయ 

నగరప్ప జేగగాగిమమునకుం గొనిపోయి యక్క_శడ వారిం 
గూర్చి పత్నీ పశ్న మడిగిరంట ! ఆ ప్రశ్న గింధమున వారిని 
గూర్చి కొన్ని శ్లోకము లున్నవి. అందు స్వసమాన 

నయర్శ క్రినుంతంం డగునొకసుకవితోం గూడి బహు 

గ్రంథములు రచించుకవి యగుట, రాజపూజితు లగుట 

మొదలగు విషయము లేవో కొన్ని తర్వాత వాస్త 
వము లయినవి గలను. తుద నందు '“వష్టి నత్సరకీ రి రె 

మాన్ ** అని కలదు. అఆ తుదిపలుకునకు షష్టి పూర్వు 

త్చెన నై. మ నొప్పే రి గల్లునని యము 

చెప్పువలె నని నను నిశ్సయించుకొన్నా ను. 

"వంకట శాస్క్రైగారు విద్వ దాజగోమ్టుబయం బుపివిధ 

సత్కా_రముల6 బడసిరి; ఏద్యావినాద ములందు వీజయము 

లందిరి; రస. తౌ్య-న్య ముల. బెక్కింటి రచియించిరి; 

వాలమంది *ష్యులకు. జదున్ర చెప్పిరి. సంతొన 

సమృద్ధిని బడనసిరి; సలసంపదలం బడసిరి సమా 

నులలో నుత్తమశ్లోకు అయిరి, కర ల 

బరిపూర్ణ మయిన పరితృ పి వారికి దోరకీన దనియీ నా 

వి శ్వాసము, 

స 



భారత ముదణోలయము, 

ఏజయవాడ-2. 












